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 طبعات الكتاب

 م.2042جّٓقرية افّْٔٔة شْة ـفىبًة إوػ بافا

 م.2042جّٓقرية افّْٔٔة شْة ـافىبًة افثإٔة باف

 م.2045ٔة شْة ـجّٓقرية افّْٔـباف ثافثةافىبًة اف

 م.2045شْة  رادٕٔةإ ُِّةّـرابًة بافًة افـافىب

 م2042افٔزية شْة ـّـاف فـخامسة بافٌِةافىبـًة ا

 م.2042شْة  كيةباجلّٓقرية اد ساادشةافىبًة اف

 م.2042ة شْة ـًة افسابًة باجلّٓقرية افّْٔٔـافىب

 م.2042  )مًٓد ادار افًِؿ( افىبًة افثامْة بٕ٘دؤٕسٔا

 .م2042شْة  (ة وافدظقةافىبًة افتاشًة )مًٓد ادار افٌِ

 .م2042شْة ) مالـا (  افىبًة افًارشة يف مافٔزيا

 م.2042شْة  )مًٓد ٕقر ادحبغ(افىبًة احلاادية ظؼة 

 م.2042افىبًة افثإٔة ظؼة بجاوى افؼؿٔة )بارسوان( شْة 
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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

، وافهالة وافسالم ظذ حبٔبْا  احلّد هلل وـٍك         

،  افؼؾاء، وظذ آفف  ، شٔدٕا حمّد ادجتبك ادهىٍك

ـْ  صحابتف إوؾٔاءارض افِٓؿ ظـ و تبًٓؿ ب٘حسان  ، وَم

 وهبدهيؿ اؿتٍك.

 وبًد.....         

؛  ام وافتًِٔؿـة بآهتّي  رِ ة افْبقية ادىٓرة َح ْ  ؾافُس          

، وفَد  تْاوـقن ٕبْٔا صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ أشقتْا وؿد

اهلل ظِٔف وآفف  مجع افًِامء رمحٓؿ اهلل أحااديث ٕبْٔا صذ

 جًّت، ؾ أادفق بدفقي يف هذا ادوامر ، ؾٖحببت أنْ  وشِؿ

 أربًغ حديثًا يف إادب افْبقي شائال ادقػ افُريؿ أنْ 

  ِ ،  ؼ بآاداب رشقفْا صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿيرزؿْا افتخ
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ا مجًت أربًغ حديثًا ؛ ٕن  ٕبْٔا صذ اهلل ظِٔف وآفف ـوإّٕ

ٍِ  وشِؿ ؿال : َظ ظذ أمتل أربًَغ حديًثا مـ أمِر )َمـ َح

 ًّ ا ظافِـ ًٓ ا  ، اـاديْٓا بًَثـُف اهللُ ؾَٔ ًً
وـْت فف يقم افَٔامة صاؾِ

ا ظْد ظِّ واحلديث وإنْ  (1)(وصًٓٔدا ًٍ اء احلديث ــان ضًٔ

إٓ أهنؿ ظِّقا بف ؛ ؾٖول مـ مجع أربًغ حديًثا هق افتابًل 

 هـ.424 ظبداهلل بـ ادبارك ادتقىف شْة

شبب ذـرت ثؿ ،  فِهحايب راوي احلديث رمجُت وؿد ت

؛  ؾقائد احلديث ـْ مجِة مِ  وذـرُت وجد ،  ورواد احلديث إنْ 

، واهلل  ، تىبٔؼ احلديث يف حٔاهتؿ فٔسٓؾ ظذ ضالب افًِؿ

يُقن  ، وأنْ  جيًؾ ذفؽ خافها فقجٓف افُريؿ أشٖل أنْ 

 ادهىٍك صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ.حبٔبف صٍاظة ْٔؾ ا فشببً 

                                                           

  [.4222ان برؿؿ ]ـصًب اإليّ (4)  
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 ديث األولاحل

 اشتحباب التوشعة يف ادجالس

ظن ظبداهلل بن ظؿر ريض اهلل ظـفؿـا قال : قال 

رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم : ) ال ُيؼقم الرجُل 

حوا  الرجَل من مؼعده ثم يـجؾُس فقه ، ولؽن تـػسَّ

 (1) .وتوشعوا ( متػق ظؾقه

 : ؿة ظبداهلل بن ظؿر ريض اهلل ظـفامـترج

  ٍٔـؾ افَـريبــ ظّـر بــ اخلىـاب بــ ُٕ  ظبـداهللهق 

 .يافًدو

 ْظبدافرمحـ قأب : ٔتفـ. 

   ل.حِ َّ جُ ـزيْب بْت ميًقن بـ حبٔب افهل  فُ أم 

                                                           

 [. 2422برؿؿ ] [ ومسِؿ5245صحٔح افبخاري برؿؿ ]( 4)  
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 ؛  ، ومل ينـٓد بـدر أشِؿ مع أبٔف وهق صٌر مل يبِغ احلِـؿ

 .اخلْدقؽزوة أول مناهده  وافهحٔح أن   ، فهٌر شْف

  رشـقل ٔثـار  اإلتبـاعـثر ، ـان مـ أهؾ افقرع وافًِؿ

 .ؾتقاه صديد آحتٔاط يف ، شِؿآفف واهلل صذ اهلل ظِٔف و

 ( حديثًا2220) بٌِت مروياتف مـ افسْة ادىٓرة. 

 ظبـداهلل بًد ؿتؾ  هـ( 22) مات بُّة شْة ثالث وشبًغ

ـوصـذ  ،  تَريبًابـ افزبر بثالثة أصٓر ا بــ  اج ظِٔـف احلج 

 شْة(.  22وـان ظّره يقم وؾاتف ) ، افثٍَليقشػ 

 : احلديث ن فوائدم

  افِىػ يف افتًامؾ بغ ادسِّغ.اشتحباب 

  ِر مُان جِقشف ـْ حرمة افتجْل ظذ ادسِؿ ب٘ؿامتف م  ٌب

 .وجف حؼ  
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  ع اشتحباب  .يف ادجافس فَِاادم فِّجِسافتقش 

  رـبٌٔ خاص هق بؾ ، افْاس يف ظاما فٔساحلديث 

 افثقم ـآـؾ ؛ إذى مْف حهؾـي ـْ ومَ  ، ّجإغـاف

 جِسـم ادخؾ إذا وافسٍٔف ، ادسجد ادخؾ إذا ئافْٔ

 .احلُؿ أو افًِؿ

 احلديث الثاين

 مـهُ  بادؽان الذي قامَ  جلِ ة الرَّ أحؼقَّ 

ظن أيب هريرة ريض اهلل ظـه أنَّ رشول اهلل صذ اهلل      

 عَ َج رَ  مَّ ثُ  هِ ِس َمـجؾِ  ِمن   امَ قَ  َمن  ) ظؾقه وآله وشؾم قال : 

 (4).مسؾم أخرجه ( به ق  ـحأَ  وَ فُ ، فَ  إلقهِ 

                                                           

 .[2422برؿؿ ] صحٔح مسِؿ (4)



              

 

 أربعون حديثا يف األدب النبوي

12 

 : ريض اهلل عنه مة أيب هريرةـترج

 اختٍِقا يف اشـؿ أيب هريـرة واشـؿ :  ؿال ابـ ظبدافز

ــ ــف اختالًؾ ــرً أبٔ ــ، ا ا ـث ــف وٓ يوــبط يف حَ ـٓ ُي اط ب

 .اجلاهِٔة واإلشالم

   ـ سٍ وْ ِمــ ؿبِٔـة ادَ هريرة اأبـ ادتٍؼ ظِٔف أن َّ  ، إٔةـافٔ

 و
ٍ
 .رٍ خْ ـ بـ َص يف اشؿ أيب هريرة ظبدافرمح أصح يء

  يف اشــّل ـــان )  :أمــا ـْٔتــف ؾٔحــدثْا ظْٓــا ؿــائاًل 

 اإلشـالم يف ؾسـّٔت صخر بـ صّس ظبد اجلاهِٔة

 ـْـت ٕين؛  هريـرة بٖيب ـْقين اـوإّٕ،  افرمحـ ظبد

ـ  أرظـك ًّ  وحنــٔة هـرة أوٓاد ؾقجـدت ٕهــع اـؽْ

ــ  ، ـّــل يف ؾجًِتٓــا  ّ  شــًّقا ظــْٓؿ رجًــت اـؾِ

 ظبـد يـا هـذا مـا : ؾَـافقا حجري مـ اهلر أصقات
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 ؾٖٕـت:  ؿـافقا،  وجدهتا هر أوٓاد:  ؾَِت؟  صّس

 .(4)( بًد ؾِزمتْل هريرة أبق

  وأول منـاهده  يف افسْة افسابًة مــ اهلجـرةأشِؿ ،

صٓدها مع رشقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف ؾَد خٔز ؽزوة 

 .شِؿآفف وو

 ٓؾُان مع أهؾ  ، وشِؿ آففصذ اهلل ظِٔف وافرشقل  زم

آفف صذ اهلل ظِٔف وفِتَِل ظـ افرشقل  افهٍة ادتٍرؽغ

 وشِؿ.

 ؾٓـق أـثـر  ( حديًثا5221) أيب هريرة بٌِت مرويات

 .افهحابة رواية فِسْة ادىٓرة

                                                           

مـ حديث  [2414برؿؿ ] ادستدرك ظذ افهحٔحغ مسِؿ (4)

 .أيب هريرة ريض اهلل ظْف
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  ظِٔـف ذ  وَص هـ( 52)شْة بادديْة ادْقرة تقيف بافًَٔؼ 

ظـذ  ا يقمئـذٍ افقفٔد بـ ظَبة بـ أيب شٍٔان وـان أمرً 

 شْة(. 22) يقم وؾاتف ، وـان ظّره ادديْة

 : من فوائد احلديث

  ْـ  يبىؾ مل ، ظااد ثؿ اجمِسف يسرً  إذا ؿام ادسِؿ ِم

 ّجِس.ـبذفؽ اف اختهاصف

 ُّإف.ب أحؼ ؾٓقبًد ؿواء حاجتف  رجع ذاإ 

  ئَّف أنْ  ؾِفُ إذا ؿًد صخص يف ادُان افذي ؿام مْف 

 يٍارؿف أنْ  افَاظد وظذ -شقاء ترك أثرا أم مل يسك  -

 .احلديث ٓذاـف

 ُّان افذي ؿًد ؾٔف ؾَط ظْد تِؽ ـأحؼ باف ؿافَائ

 افهالة أو ادجِس وفٔس ظذ افدوام.
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 احلديث الثالث

  لذوي اهلقئات اشتحباب التوشعة يف ادجؾس

ظذ  ُت ؾ  َخ ما دَ ) ي بن حاتم ريض اهلل ظـه قال : دِ ـظن ظَ 

عَ ـط ، إال تَ الـبي صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم قَ  يل أو قال  وشَّ

ك يل ،  ن  مِ  وءٍ ؿؾُ ـمَ  ا وهو يف بقٍت يومً  قال : فجئُت  َتـحرَّ

ك يل أو قال ـأصحابه فؾؿَّ  ى تَّ ـع يل َح توشَّ : ا رآين ، َتـحرَّ

   .(4)انـاإليؿ ِب عَ قفؼي يف ُص ـ. أخرجه الب(هِ بِ ـاكِ إىل َج  ؾسُت َج 

 ي بن حاتم الطائي ريض اهلل عنه : د  مة ع  ـترج

  َؼجاحل بـ شًد بـ ظبداهلل بـ  حاتؿ بـ يدِ هق ظ 

ي بـ حاتؿ ظذ افرشقل دِ افَٔس ، ؿدم ظَ  امرئ بـا

                                                           

 .[ 2224برؿؿ ]ان ـصًب اإليّ (4)
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يف صًبان مـ افسْة افسابًة  وآفف وشِؿ ظِٔف اهلل صذ

 ريػ.ضَ  أبق ـْٔتف :،  فِٓجرة

 افرادة يف إشالمف ظذ وثبت ؾٖشِؿ اي ٕكإًٔ دِ ظَ  ـان  ،

 افًراق. ؾتح وصٓد،  بُر أيب إػ ؿقمف صدؿة وأحرض

 ظعاإلمام  مع ؾمًرـة اجلّ وصٓد،  افُقؾة شُـ 

بـ أيب ضافب ريض اهلل ظْف ؾٍَئت ظْٔف ؾٔٓا ، ا

وحرض صٍغ وافْٓروان مع اإلمام ظع بـ أيب 

م اهلل وجٓف ضافب  .ـر 

  ٓؿال ظدي بـ حاتؿ : ما ادخؾ وؿت صالة ؿط إ

 وإٔا أصتاق إفٔٓا.

 تاريخ وؾاتف ،  تقيف يف افُقؾة ، وؿد اختِػ يف

 .(شْة 420وظّره يقم وؾاتف )
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ن  
 فوائد احلديث : م 

 ؛ّْاصب ـٓٔئات وافـحباب افتقشًة فذوي افـاشت 

 ا هلؿ.إـرامً 

 اهلل ُّإة أبٔف ؛ ؾَِد أـرم صذـإـرام افرجؾ ف 

ي بـ حاتؿ ريض اهلل ظْف ؛ دا دِ وآفف وشِؿ ظَ  ظِٔف

؛ ؾٓق مرضب  اصتٓر ظـ وافده مـ افُرم وافسخاء

 .ادثؾ يف افُرم

  تًاػ تبارك وقل اهلل ع يف ادجافس ؛ فَْٔة افتقش  ُش:  

یییىئىئىئېئېئېئچ

 .[(44)شقرة ادجاادفة ] چ ی  جئ حئمئ
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 احلديث الرابع

 اشتحباب الـوم ظذ ضفارة وذكر هلل تعاىل

بن جبل ريض اهلل ظـه أنَّ الـبي صذ اهلل ظؾقه  عاذِ ظن مُ     

 ا ،اهرً ضَ  ظذ ذكرٍ  بقُت يَ  سؾمٍ مُ  ما ِمن  ) وآله وشؾم قال : 

 اـقـكالد   نَ ا مِ سلل اهلل خرً ـالؾقل ، فق نَ مِ  (4)ارَّ عَ ـتَ ـقفَ 

 (2).أبو داوود أخرجهواآلخرة ، إال أظطاه إياه. 

 : ريض اهلل عنه مة معا  بن جبلـترج

 اخلزرجل  ظائذ بـ أوس بـ ظّرو بـ جبؾ بـ هق مًاذ

ل. ِّ  ـْٔتف : أبق ظبدافرمحـ. إٕهاري افـُجَن

                                                           

 افْقم. مـ يستَٔظ مًْك يتًار  ::  اخلىايب ؿال (4)

وحسـْف افسـٔقضل يف اجلـامع  [5012برؿؿ ] شْـ أيب اداوواد (2)

  .[2400افهٌر برؿؿ ]
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 إٕهار مـ افًَبة دواصٓ افذيـ افسبًغ أحد هق. 

 ْف وبغ ـبٔ وآفف وشِؿ ظِٔف اهلل آخك افرشقل صذ

 جًٍر بـ أيب ضافب ريض اهلل ظْف يقم اهلجرة.

 إػ اؿاضًٔ  وآفف وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افرشقل بًثف 

ِِّؿوذفؽ بًد ؽزوة تبقك  افّٔـ مـ افـَجَْد  ؛ ُيً

 بْٔٓؿ. ، ويَيض اإلشالم ، ورشائع افَرآن افْاس

 جبؾ بـ اذمً ـان  ًٓ  ظئؿ،  افنًر حسـ،  ضقا

  .افثْايا براق،  أبٔض،  افًْٔغ

 بَقفف :  شِؿآفف وو ظِٔف اهلل صذ رشقلاف مدحف

 (.جبؾ بـ مًاذ واحلرام باحلالل أظِّٓؿ)

 اسقَ ّْ ظَ  ضاظقن ىف (إرادنحديًدا )ـافنام وتب تقيف 

 هـ(.42) ظؼة انـثّ شْة
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ن  فوائد احلديث :
 م 

 يبٌتف فئال؛  ضٓارة ظذادسِؿ  بٔتي نْ اشتحباب أ 

 .ـامِة هٔئة ظذ إٓ وهق ادقت

 فِّقت آشتًدااد اػ افْدب مـ احلديث يٗخذ 

 وؿد،  افبدن ضٓارة ـْ مِ  أوػ ؛ ٕٕف افَِب ىٓارةـب

 ابـ يل : ؿال ؿال جاهدـم ضريؼ ـْ مِ  (4)ظبدافرزاق اخرج

ـ  ــتبٔ ا : ٓـريض اهلل ظّْٓ ظباس  ؛ وضقء ظذ إٓ ت

 ظِٔف. تؿبَو  ما ظذ بًُث تُ  إرواح ؾ٘ن  

 ا يْبٌل فِّسِؿ ؾًِف إذا تًار مـ ٕقمف.د افتْبٔف 

  ِان ظذ ُضٓر.َّ ـيٗخذ ِمـ احلديث أؾؤِة افدظاء ف  ــ 

             

                                                           

  (.44/22مِحؼ مهْػ ظبدافرزاق ) (4)
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 احلديث اخلامس

 ظذ بطـه ًعاـجِ ضطَ كراهة الـوم مُ 

ول اهلل : رأى رُش  ظن أيب هريرة ريض اهلل ظـه قال 

 :اَل ا ظذ بطـه فؼَ عً ضطجِ ال مُ ُج اهلل ظؾقه وآله وشؾم رَ صذ 

  (4).السمذي أخرجه (فا اهللب  حِ ـة  ال يُ جعَ ِض    هذهِ  إنَّ )

  : تسبب ورد احلديث

 افٌٍاري ؿٔس بـ ضخٍةأخرج أبق اداوواد يف شْْف أن  

 إٔا اـبّْٔ:  ؿال - أهؾ افهٍة ـْ مِ  ـانو -ريض اهلل ظْف 

 رجؾ إذا،  بىْل ظذ رحَ فس  ا ـمِ  ادسجد يف موىجعٌ 

  ، اهلل يبٌوٓا ضجًة هذه إن  :  ؾَال،  برجِف حرـْلـيُ 

                                                           

ــذي (4) ــامع افسم ــرؿؿ ] ج ــح [2222ب ــرؿؿ وص ــان ب ـ حب ــ حف اب

[5512]. 
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 .(4)ظِٔف وآفف وشِؿ اهلل صذ اهلل رشقل ؾ٘ذا ؾْيرت

ن  فوائد احلديث :
 م 

 ا ًً  .ظذ افبىـ ـراهة افْقم موىج

 .اشتحباب افْقم ظذ افنؼ إيّـ 

 .اشتحباب افْقم مستَبال فَِبِة 

  َه.ٖخىئ حتك يسك خىــ يُ رضورة تْبٔف م 

 

             

                                                           

 .[5010برؿؿ ] شْـ أيب اداوواد (4)
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 احلديث السادس

 الؼقام من الـوم داشتحباب السواك ظـ

ان ريض اهلل ظـه قال : كان الـبي ـة بن القؿذيػَ ظن ُح  

 اهُ فَ  (1)يُشوُص  الؾقلِ  ِمنَ  امَ صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم إذا قَ 

 .(2). متػق ظؾقهاكِ وَ بالس  

 ريض اهلل عنهان ـمة حذيفة بن الومـترج

  ٔؾ بـ َس ان ُح ـواشؿ افّٔ -ان ـحذيٍة بـ افّٔهق

ـْ  - جابر بًض  فَتِؾ صٓد ؽزوة أحدٍ  وـان وافده مم

      .حسبف مـ ادؼـغـادسِّغ وهق ي

                                                           

ْٔتُف (لءَ ـُصْهُت افن، ومًْك )أَي َيْستاُك : َيُنقُص  (4)  َ : ادرااد بَقهلؿو، ٕ

 (.2/50. فسان افًرب )ادْفُُف أَْشْإَف وِصْدَؿف وإَِْٕاؤه (َصْقُصف)

 .[255برؿؿ ] [ صحٔح مسِؿ212صحٔح افبخاري برؿؿ ] (2)



              

 

 أربعون حديثا يف األدب النبوي

24 

  باب بْت ـًب بـ ظبد إصٓؾافر  هل أمف. 

 ظِٔف اهلل صذ صاحب رسِّ رشقل هللٖٕف ُظرف حذيٍة ب 

 اخلىاب يسٖفف ظـ ادْاؾَغ. ر بـَّ وآفف وشِؿ ، وـان ظُ 

   قر.يَْ ي وافدِّ ؾتح حذيٍة مهذان وافر 

 ظثامن ؿتؾ بًدهـ( 22) وثالثغ شت شْة مات 

 ظع ريض اهلل ظْف. خالؾة أول يف ريض اهلل ظْف

 : من فوائد احلديث

 ّضٔب ام بتْئػ إشْان واحلرص ظذ ـآهت

 رائحة افٍؿ.

 قم وٕحقه. رائحة افٍؿ بْحسـ افتْئػ ظْد تٌّر ـي 

             



 

 

25 

25 

 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 احلديث السابع

 كراهة الـػخ يف إكاء الرشب

الـبي صذ اهلل  أنَّ  ريض اهلل ظـهظن أيب شعقد اخلدري       

:  ٌل ُج فؼال رَ  ، ِب يف الرش   ػِخ ـشؾم هنى ظن الـَّ آله وظؾقه و

فنين ال  : قال ، (2)أهرقفا : قال !! أراها  يف اإلكاء (4)الؼذاةَ 

 .فقك إذن ظن   َح َد ـفلبن الؼَ  : قال !! واحدٍ  سٍ ػَ كَ  ن  أروى مِ 

 (2).ه السمذيأخرج

 ريض اهلل عنه: مة أيب تسعود اخلدريـترج

  اشّف شًد بـ مافؽ بـ شْان بـ ثًِبة بـ ظبٔد بـ 

                                                           

 افَذاة : ما يتٖذى مْف افنارب ـافًقاد وافنًرة.( 4)

 .أهرؿٓا : أي ُصب ٓا( 2)

 .وؿال : حديث حسـ صحٔح [4222برؿؿ ] جامع افسمذي( 2)
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ة بـ ظقف بـ احلارث بــ اخلـزرج رَ دْ إبحر وهق ُخ 

بىْـان مـــ  ؛ ة أخـقانارَ دَ ة وُخــرَ دْ وُخـ ، إٕهـاري

 ـْ ِمـريض اهلل ظْـف مسًقاد إٕهـاري  ؾٖبق ؛إٕهار 

 .ةرَ دْ ُخ  ـْ مِ اخلُْدِري ريض اهلل ظْف وأبقشًٔد  ، ةارَ دَ ُخ 

  ِبْل ظدي بـ افْجار ـْ أمف إٔٔسة بْت أيب حارثة م. 

 ظذ افْبـل  دٍ يقم أُح  ضُت رِ ظُ :  اخلُْدِريشًٔد قؿال أب

 ، شِؿ وإٔا ابـ ثالث ظؼة شْةآفف وصذ اهلل ظِٔف و

ـ ، يـا رشـقل اهلل : ويَـقل خذ بٔدي  ؾجًؾ أيب يٖ  ٕ ف إ

شـِؿ آفـف ووافْبـل صـذ اهلل ظِٔـف و ، افًيام (4)ُؾ بْ ظَ 

ًِّ يُ    .فبُ هقِّ ويُ  هُ بَك  ل  ـد ؾِ ه

 ( حديًثا4420) بٌِت مروياتف. 

                                                           

ْبؾ : افوخؿ مـ ـؾِّ يء (4) ًَ  .اف
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 هـ( بادديْة ادْقرة.21)شْة اخلدري أبقشًٔد  تقيف      

ن فوائد احلديث :  م 

 افٍْخ يف إٕاء افؼب ـراهٔــة. 

 ّؼوب افـذي وؿًـت ؾٔـف ـراؿـة افـإشتحباب ا

  .؛ فُل تـخرج افَذاة مْف افَذاة

 كتـراحؾ حـالث مـحباب افؼب ظذ ثـاشت 

 حهؾ افري.ـيَ 

 ظدم افتٍْس يف إٕاء افؼب. 
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 احلديث الثامن

 وبعض آداب اخلالء كراهة التـػس يف إكاء الرشب

رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه  أنَّ ادة ريض اهلل ظـه تَ ظن أيب قَ      

،  س يف اإلكاءِ تـػَّ م فال يَ كُ أحُد  َب رِ ـا َص إذَ ) :  اَل قَ وآله وشؾم 

 ( بقؿقـه ، وال يتؿسح بقؿقـه هُ كرَ ؿس ذَ ال يَ فَ  ا أتى اخلالءَ وإذَ 

 (4).متػق ظؾقه

 ريض اهلل عنه: مة أيب قتادةـترج

 ختِػ يف اشّف ـثًرا ، وهق منٓقر بٍـارس رشـقل ا

 .شِؿآفف وهلل ظِٔف وصذ ااهلل 

 أمف ـبنة بْت مىٓر بـ حرام.  

  م اهلل ـان ؿد حرض مع اإلمام ظع بـ أيب ضافب  ـر 

                                                           

  .[222برؿؿ ] [ ومسِؿ452صحٔح افبخاري برؿؿ ]( 4)
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

  ادناهد ـِٓا.وجٓف 

 ( وصذ  10تقيف شْة أربًغ )ظِٔف اإلمام ظـع هـ 

،  (4)ع تُبـراتبشـم اهلل وجٓـف ــر  بـ أيب ضافب ا

 (. ظاًما 20ه يقم وؾاتف )وـان ُظّرُ 

ن فوائد ا  : حلديثم 

 ـراهة افتٍْس يف اإلٕاء. 

 بافٔد افّْٔك. ًقرةـراهة مس اف 

 .ـراهة آشتْجاء بافٔد افّْٔك 

             

                                                           

ٌُّـاري ـتاًبا بًْقان )اإلجـازة ف( 4) ِتُبـرات ـتب احلاؾظ أحـّد اف

افسبع ظذ اجلْازة( بغ ؾٔـف جـقاز صـالة اجلْـازة بـٖربع و ـس 

   .وشت وشبع تُبرات ، وذـر إحااديث افدافة ظذ ذفؽ
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 احلديث التاشع

 قوبهة ذم الطعام وذكر ظُ كراه

 الـبي   اَب ما ظَ )  : ظن أيب هريرة ريض اهلل ظـه قال      

 ، هكؾَ أَ  اهُ فَ اصتَ  إنِ  ؛ طا قَ امً عَ شؾم ضَ آله وصذ اهلل ظؾقه و

   (4) متػق ظؾقه. .(هُ كَ رَ ـوإال تَ 

 : احلديث ن فوائدم  

 ٔقب افىًامذـر ظُ  ـراهـة. 

 شًة خِؼ افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ . 

  َجده إذا ـافرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ يٖـؾ ما ي

 .فِ ٔقبِ ظُ  ـرِ ـ ؽر ذِ ترـف مِ  ، وإٓ ؾٔف َب رؽِ 

  ئًب افىًام ِؿ صذ اهلل ظِٔف وآفف وشافرشقل ٓ 

                                                           

   .[2021برؿؿ ] [ ومسِؿ2220صحٔح افبخاري برؿؿ ] (4)
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

؛ ذـر ظٔقبف ْٔبف ظِٔف ويادحرم ؾافىًام ا ادباح ، أم  

 حتك يتَٔف ادسِؿ.

             

 احلديث العارش

 حافة الطعام اشتحباب األكل ِمن  

ظن ظبداهلل بن ظباس ريض اهلل ظـفام أنَّ الـبي صذ اهلل     

ط الطعام ، َش ـزُل وَ ـتَ  كةُ رَ ـالبَ ) شؾم قال : آله وظؾقه و

ه أخرج. ( هِ طِ َش وَ  وا ِمن  ؾُ قه ، وال تلكُ ـحافت وا ِمن  ؾُ فؽُ 

 .(4)السمذي

 تسبب ورد احلديث : 

ـْ أخرج ابـ ماجف يف شْْف   رس ريض ـظبداهلل بـ بُ  َظ

                                                           

 .وؿال : حديث حسـ صحٔح [4205برؿؿ ] جامع افسمذي (4)
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 َل ـتِ شِؿ أُ آفف واهلل صذ اهلل ظِٔف و قَل ـرش اهلل ظْف أن  

 ؛ آـوادظقا ذروت، ـ جقإبٓا ـِقا مِ ) :  الـَهًة ؾَـب

 .(4)( بارك ؾٔٓاـيُ 

 : ريض اهلل عنهام مة عبداهلل بن عباسـترج

  ادىِب بـ هاصـؿ بــ  ظبداهلل بـ افًباس بـ ظبدهق

 .مْاف ظبد

 وأمُف هل أم افٍوؾ بْت احلـارث  أبا افًباس ُيُْك ،

 بـ َحْزن اهلالفٔة.ا

 وــان ابــ ثـالث ، وفد ؿبؾ اهلجـرة بـثالث شـْغ 

آفـف ذ اهلل ظِٔـف ورشـقل صـيقم وؾاة افرة شْة ـظن

 شِؿ آفف صذ اهلل ظِٔف و ، ومدحف افرشقل شِؿو

                                                           

 . [2225برؿؿ ] شْـ ابـ ماجف (4)
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 .(4) (ظِّف افتٖويؾوافديـ  افِٓؿ ؾَٓف يفبَقفف : )

 ( حديثًا4220) بٌِت مروياتف مـ افسْة ادىٓرة. 

  هـ( وظّره يـقم 22)بافىائػ شْة ثامن وشتغ تقيف

 وـز   ،  ظِٔف حمّد بـ احلٍْٔةذ  وَص  شْة( 20وؾاتف )

ًً ظ  .(هذه إمة رباين   افٔقم ماَت ) : ا وؿالِٔف أرب

 : من فوائد احلديث

 افَهًة ووشط،  ىًاماف أظذ مـ ـؾإ يُره. 

 .يْبٌل إـؾ مـ أضراف افهحـ وحاؾتف ادون وشىف 

 قظاءافأظذ وشط واـٓة مـ ٍٓ بٖس بٖخذ اف.  

 مـ بؾ افرؽٔػ وشط مـ يٖـؾ ٓ:  افٌزايل ؿال 

  .اخلبز ؾُِٔرس،  اخلبز ؿؾ   إذا إٓ،  اشتدارتف

                                                           

 .[ 2220برؿؿ ] رك ظذ افهحٔحغادستد (4)
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 احلديث احلادي ظرش

 اشتحباب لعق األصابع بعد الطعام

صذ اهلل  أنَّ رشول اهللظن أيب هريرة ريض اهلل ظـه 

ق ـؾعَ م ، فؾقَ كُ ُد ـأح إذا أكَل )ظؾقه وآله وشؾم قال : 

ه أخرج. (ه ال يدري يف أيتفنَّ الزكةـأصابعه ؛ فنكَّ 

 (4).مسؾم

ًَ  يًَِف افقء فًؼ ؿال ابـ مْيقر : ) ،  حلسف افً

  ِ  فًَةً  فًَت:  تَقل،  افقاحدة ادرة - بافٍتح - ًَةواف

 ؾرغ ؾ٘ذا أصابع بثالث يٖـؾ ـان احلديث ويف،  واحدةً 

 (2) ..(.فًَٓا

                                                           

 .[2025صحٔح مسِؿ برؿؿ ] (4)

 .(40/220فسان افًرب ) (2)
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 : من فوائد احلديث

  ُسـ إـؾ هباافسْة فًؼ افثالثة إصابع افتل ي. 

 يض ر ُظْجَرة بـ ـًب حديث يف ؿال ابـ حجر : وؿع

 فًؼ صٍة (4)إوشط يف افىزاين اهلل ظْف ظْد

وآفف  ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل )رأيت وفٍيف إصابع

 تِٔٓا وافتل ؛ باإلهبام افثالث بٖصابًف يٖـؾ وشِؿ

 أنْ  ؿبؾ افثالث أصابًف يًِؼ رأيتف ثؿ وافقشىك

 ؿال اإلهبام( ثؿ تِٔٓا افتل ثؿ ؛ افقشىك يّسحٓا

 افقشىك أن   ؾٔف افرس   ـٖن   افسمذي : رشح يف صٔخْا

 أـثر افىًام مـ ؾٔٓا بَكـؾٔ أضقل ؛ ٕهنا تِقيثا أـثر

                                                           

مـ حديث ـًب بــ  [4212برؿؿ ] مًجؿ افىزاين إوشط (4)

 . ُظْجـَرة  ريض اهلل ظْف
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 ، افىًام يف تْزل ما أول فىقهلا وٕهنا ؽرها مـ

ف بىـ يُقن يًِؼ افذي أنْ  وحيتّؾ ٍِّ  ٓةـج إػ ـ

 ظذ افسبابة إػ إتَؾ بافقشىك ابتدأ ؛ ؾ٘ذا وجٓف

 أظِؿ. واهلل اإلهبام وـذفؽ ئّْف جٓة

 ؾٔف إٓسان حيرض افذي افىًام ن  إ : افْقوي ؿال 

 ؾٔام أو،  أـِف ؾٔام افزـة تِؽ أن يدري وٓ،  برـة

 أو،  افَهًة أشٍؾ يف بَل ؾٔام أو،  أصابًف ظذ بَل

 ـِف هذا ظذ حياؾظ أنْ  ؾْٔبٌل افساؿىة افَِّة يف

 .افزـة فتحهؾ

 ارً اشتَذا إصابع فًؼ هَ رِ ـَ  ـْ مَ  ظذ رادٌ  احلديث يف. 
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 احلديث الثاين ظرش

 ا تشتفقه كػسهإضعام ادريض م

ي صذ ـا أنَّ الـبـظن ظبداهلل بن ظباس ريض اهلل ظـفؿ

في ؟ ـشتـما ت )اد رجال فؼال له : ـاهلل ظؾقه وآله وشؾم ظ

، فؼال الـبي صذ اهلل ظؾقه وآله  ُبرٍ  بزَ فؼال : أصتفي خ

ثم قال ، ه ـفؾقبعث إىل أخق ر  ـبُز بُ ُخ  هُ َد ـظـ كانَ  وشؾم : َمن  

م كُ أحدِ  ُض ـيرِ صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم : إذا اصتفى مَ  الـبي  

 .(4)ه ابن ماجهأخرجا فؾقطعؿه. صقئً 

 : من فوائد احلديث

 .اشتحباب زيارة ادرىض وتٍَد أحقاهلؿ 

                                                           

:  (2/20وؿـال افبقصـري ) [2110بـرؿؿ ] شْـ ابـ ماجف (4)

 .حسـ إشْااد هذا



              

 

 أربعون حديثا يف األدب النبوي

38 

  وؿِة ما بٖيدهيؿ ؿافهحابة ريض اهلل ظْٓمًيؿ ؾَر ، 

 يف حافة مرضٓؿ. جدوا ضًاما ـحتك مل ي

 خلبز افز افذي مل ريض اهلل ظْٓؿ ّْل افهحابة ـت

 دا روتف  شِؿآفف وو ظِٔف اهلل صذ ينبع مْف رشقفْا

 آل صبع ما : ؿافتريض اهلل ظْٓا حٔث  ظائنة

 ةـادديْ ؿدم مْذ  شِؿآفف وو ظِٔف اهلل صذ حّدـمُ 

   .(4)بضؿُ  حتك اباظً تِ  فٔال ثالث ربُ  ضًام ْ ـمِ 

 ّسِّغ يف حافة افٔرس وافًرس.ـتُاؾؾ اف اشتحباب 

 

             

                                                           

ــرؿؿ ] (4) ــرؿؿ  صــحٔح مســِؿ[ و2202صــحٔح افبخــاري ب ب

 .ا وافٍِظ دسِؿريض اهلل ظْٓ ظائنة[ مـ حديث 2220]
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 احلديث الثالث عرش

 بالشاملوالرشب ة األكل كراه

ظن جابر بن ظبداهلل ريض اهلل ظـفام ظن رشول اهلل        

ال تلكؾوا بالشامل ؛ فننَّ ) صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم قال : 

 (4).. رواه مسؾم( الـالشقطان يلكل بالشؿ

 : ة جابر بن عبداهلل األىااري ريض اهلل عنهامترمج

  هاري ـجابر بـ ظبداهلل بـ ظّرو بـ حرام  إٕهق

 .ةَّ َِ َش  لِْ ـ بَ مِ  ، لِّ َِ افس  

   ٕسٔبة بْت ظَبة بـ ظدي فُ أم. 

  ظبدافرمحـ يبٖوؿد ُيُْك ب،  ظبداهللا أبُيُْك. 

                                                           

 .[2042صحٔح مسِؿ برؿؿ ] (4)
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  صٓد افًَبة افثإٔة مع أبٔـف وهـق صـٌر ومل ينـٓد

 ؛ ادً ُحــ ا وٓ أُ مل أصــٓد بــدرً   : ل جــابر، وؿــا إوػ

 .مًْْل أيب

  مــ ادُثـريـ ؾٓـق ،  ( حديًثا4510)بٌِت مروياتف

 ة افْبقية ادىٓرة.فسْاٍظ حل

  م اهلل وجٓفبـ أيب ضافب ـر  صٓد صٍغ مع ظع. 

 بكه يف آخر ظّره ؾَد.      

  ذ  َص و هـ(22)شْة ثامن وشبًغ بادديْة ادْقرة تقيف 

ــان و - ادديْـة يقمئـذ أمـر -بـ ظـثامن  ظِٔف أبان

 (.شْة 21ظّره يقم وؾاتف )

 : من فوائد احلديث

 ّال.ــراهة إـؾ وافؼب بافن 
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 وافؼب إـؾ اشتحباب ؿال افْقوي : يف احلديث 

 : )إخذ ٕاؾع زااد ، وؿد بافنامل وـراهتٓام بافّٔغ

 يّْع ظذر ـان ؛ ؾ٘ن ظذر يُـ مل اذا وهذا واإلظىاء(

 أو ؽر جراحة أو مرض ـمِ  بافّٔغ وافؼب ـؾإ

 .الـافنّال ـاشتًّ ىف ؾال ـراهة،  ذفؽ

             

 احلديث الرابع عرش

 اـكراهة األكل والرشب قائمً 

فى الـبي ـك) ظن أكس بن مالك ريض اهلل ظـه قال : 

ا ، قال ـالرجل قائؿً  صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم أن  يرشَب 

أرش أو : ذاكَ  فؼؾـا : فاألكل ؟ فؼاَل ظـه :  ريض اهللتادة قَ 
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  .(4)مسؾم أخرجه. ( أخبث

 : ريض اهلل عنه ترمجة أىس بن مالك

  ي ارِ ج ـ ر اخلزرجـل افْ  ـإٔس بـ مافؽ بـ افْوـهق

 .شِؿآفف ري خاادم رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وـافبه

 : ّزةـحق أب ـْٔتف. 

   أم شِٔؿ بْت مِحان إٕهارية فُ أم. 

   ـ وفـده ـ صِبف مِ مِ ريض اهلل ظْف ٕس بـ مافؽ م أؿد

رشقل  وذفؽ أن   ؛ ـ مائة ؿبؾ مقتفووفد وفده ٕحق مِ 

افِٓـؿ ) : ادظـا فـف ؾَـال شِؿآفف اهلل صذ اهلل ظِٔف و

 ًٓ  ـْ ِّ ـَفـ ؾ٘ين : ؿال إٔس (2)(ا وبارك فف ووفدً ارزؿف ما

                                                           

 .[2021برؿؿ ] صحٔح مسِؿ (4)

 [ مـ رواية إٔس ريض اهلل ظْف.4224صحٔح افبخاري برؿؿ ] (2)
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إٕف وفد ٕٕس بـ  : ويَال ، أـثر إٕهار مآ ووفدا

وفدا مْٓؿ ثامٕٔة وشبًقن ذــرا وبْتـان  مافؽ ثامٕقن

  .حٍهة وأم ظّرو:  مها

    ريض اهلل إٔس تقيف  .( حديًثا2222)بٌِت مروياتف

ظّره وهـ( 22ثالث وتسًغ )شْة بافبكة ظْف 

 شْة( 440)ر شْغ  ـمائة شْة وظن يقم وؾاتف ؿٔؾ

 ظِٔف ذ  َص و شْة( 402) مائة وشبع شْغؾ ـٔوؿ

 .ؿىـ بـ مدرك افُاليب

 : من فوائد احلديث

  ـراهة إـؾ وافؼب يف حافة افَٔام واشتحباب

 ا.ـاجلِقس هلّ

 ّٕـ افؼب ؛ فىقلمِ  فَِائؿ أرش إـؾ جًؾ اـإ  
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 افؼب. فزمـ بافْسبة زمْف

  ُـ  ي ًّ افؼب مـ ماء زمزم دـ  س ا ؛ فرتقي ـحرضها ؿائ

 ظِٔف اهلل صذـ ماء زمزم ، ـام ؾًؾ رشقفْا اإلٕسان مِ 

 .(4)شِؿو آففو

             

 احلديث اخلامس عرش

 البسملة أثناء تناول الطعام دن ىسوها أوله

ظن ظائشة ريض اهلل ظـفا أنَّ رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه  

كم ، فؾقذكر اشم اهلل أحُد  إذا أكَل ) وآله وشؾم قال : 

 ل : ـَي أن  يذكر اشم اهلل تعاىل يف أوله فؾقؼُ عاىل ؛ فنن  َكـِس تَ 

                                                           

 ظبـداهلل بــ ظبـاس[ مـ حـديث 2221برؿؿ ] شْـ افْسائل (4)

 .اـّريض اهلل ظْٓ
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 (4).أبو داوود أخرجه. ( بسم اهلل أوله وآخره

 تسبب ورود احلديث :

: ظْٓا ؿافت  أخرج ابـ افْجار ظـ ظائنة ريض اهلل

شِؿ يٖـؾ ضًاما يف آفف وـان رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف و

ؾٖـؾ ما بغ أيدهيؿ ، إذ ادخؾ ظِٔف أظرايب ، شتة رهط 

فق : )ِؿ شآفف وؾَال رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف و، بَِّتغ 

إذا أـؾ أحدـؿ ، ؾِٔذـر ، فٍُاهؿ ؛ ـان ذـر اشؿ اهلل 

َٕـسـَل أْن يذـر اشؿ اهلل تًاػ يف أوفف  اشؿ اهلل تًاػ ؛ ؾْ٘ن 

 .(2) (ؾَِٔؾ : بسؿ اهلل أوفف وآخره

                                                           

ــْـ أيب اد (4) ــرؿؿ ] اووادش ــرؿؿ  [2222ب ــان ب ـــ حب ــححف اب وص

[5241]. 

 .[ 12224برؿؿ ] إير اجلامع فِسٔقضل (2)
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 : ريض اهلل عنها ترمجة عائشة الاديقة

  وأم ادٗمْغ  ، شِؿآفف افْبل صذ اهلل ظِٔف و ةزوجهل

 .(4)  بُر افهديؼ ريض اهلل تًاػ ظْٓاظائنة بْت أيب

  َان بْت ظامر بـ ظقيّرأمٓا أم روم. 

 ، اهلل صـذ اهلل جٓا رشـقُل تزو   وفدت بُّة ادُرمة 

، وادخـؾ  شِؿ بُّة ؿبؾ اهلجرة بسـْتغآفف وظِٔف و

ا تسع شْغ.  هبا يف ادديْة ادْقرة يف صٓر صقال وِشْٓ 

   يف شـِؿ صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف ورشقل افاشتٖذٕت

 ،  بابْؽ ظبداهلل بـ افزبرل ـتْإ : ؾَال هلا ، افُْٔة

                                                           

صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف دًرؾة ادزيد مـ أخبار زوجات افرشقل  (4)

( صذ اهلل ظِٔف وآفف وشـِؿ يْير ـتاب )أزواج افرشقل وشِؿ

 . بـ صٓاب افديـبـ حمّد افِدـتقر ظِقي بـ حامد 
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 .ريض اهلل ظْٓا وهق ابـ أختٓا أشامء بْت أيب بُر

  اهلل  رشـقُل افسـٔدة ظائنـة ريض اهلل ظْٓـا مـع مُثت

رُ ، وـان  شِؿ تسع شْقاتآفف وصذ اهلل ظِٔف و ّْ هـا ُظ

 .(شْة 42افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ) يقم وؾاة

 ِ( حديًثا2240ٌت مروياهتا ِمـ افسْة ادىٓرة )ب. 

  فِٔة افثالثاء فسبع ظؼة موت مـ صٓر تقؾٔت

( وـان ظّرها يقم هـ52) ثامن و سغ شْةرموان 

ريض اهلل ظْف وصذ  ظِٔٓا أبقهريرة (  شْة 22) وؾاهتا

َٔع بادؾْت بو وـان ٕائبًا دروان بـ احلُؿ ظذ ادديْة ،

رَؿد  ٌَ  .دْقرةبادديْة ااف
ن  فوائد احلديث :

 م 

 .اشتحباب افبسِّة أول افىًام وافؼاب 
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  ْـ ِت هبا افبسِّة أول افىًام وافؼاب ؾِٖٔ يسـٕ َم

 إذا ذـرها.

   ـ بسّؾ  افبسِّة أول افىًام وأول افؼاب ، ؾ٘نْ  تس

 مرة واحدة حهؾ فف أصؾ افسْة.

 حتك ظْد إـؾ وافؼب حباب افبسِّة ـاشت

 ض واجلْب.ـفِحائ

 يت  ُ  مل وافؼاب وؽرمها إذا افىًام ِمـ ـ افنٔىانّ

 ظِٔف. تًاػ اهلل اشؿ ذـريُ 

 احلديث السادس عرش

 من الطعام ا يسقط  م   أكل  

 صذ اهلل رشول أنَّ  ريض اهلل ظـهبن مالك  أكس ظن  

 أصابعه َق لعَ  اضعامً  أكل إذا كان وآله وشؾم ظؾقه اهلل
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 ظـفا ط  ، فؾقؿِ  مكُ أحدِ  ؼؿةُ لُ  شؼطت إذا)  وقال : الثالث

 ؾتس  كَ  أن   ، وأمركا لؾشقطان يدظفا وال ولقلكؾفا األذى

. ( ةالزكَ  مؽُ ضعامِ  أي   يف وندرُ تَ  ال : فنكؽم الؼصعة. قال

 .(4)ه مسؾمأخرج

 : من فوائد احلديث

 اشتحباب أخذ افَِّة بثالثة أصابع ؾَط وهل 

 افقشىك وافسبابة واإلهبام.

   ـ  هبا ادسِؿ. فًؼ إصابع افتل يٖـؾ ُيس

  اشتحباب أـؾ افَِّة افتل شَىت بًد إزافة إذى

 ظْٓا وظدم اشتَذار افًّْة.

                                                           

 .واحلديث ضقيؾ[ 224برؿؿ ] ؿصحٔح مسِ (4)
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 ِؾٔٓا بَل ما وٕتتبع ّٕسحٓات افَهًة( مًْاه )ٕس 

 .ءٌ حتك ٓ يبَك ؾٔٓا ي افىًام ـمِ 

  ؿد تُقن برـة افىًام ؾٔام بَل ظذ إصابع ، وؿد

تُقن يف افَِّة افتل شَىت ، وؿد تُقن يف بَايا 

ا إن افَهًة ، ؾ٘ذا أـؾ اجلّٔع ، حهِت افزـة ئًَْ 

 .تًاػ صاء اهلل

             

 

 احلديث السابع عرش

ن  ي   ي القوم ي  م 
 رشب آخرهمسق 

 ا رشوُل ـَبـطَ َخ ) تادة ريض اهلل ظـه قال : ـظن أيب قَ 

  اقي الؼومِ اهلل صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم فؼال : إنَّ َش 
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 .(4)ه مسؾمخرجأ ( ابً م رُش هُ آخرُ 

 تسبب ورود احلديث :

ـ حديث أيب ؿتاادة ريض أخرج مسِؿ يف صحٔحف مِ 

اهلل ظْف أن  افهحابة ريض اهلل ظْٓؿ ؿافقا فِرشقل صذ 

هُِْا ، ا رشقل اهلل : ي اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ يف شٍره

أضَِقا يل : ثؿ ؿال ، ظُِٔؿ  َِؽ ٓ هُ : ؾَال !! ا ظىًن 

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف دظا بادٔوٖة ؾجًؾ ؾ، ؽّري 

رأى  شِؿ  يهب وأبق ؿتاادة يسَٔٓؿ ؾِؿ يًد أنْ آفف وو

افْاس ماء يف ادٔوٖة تُابقا ظِٔٓا ؾَال رشقل اهلل صذ 

أحسْقا ادأل ـُِؿ شروى ؿال  :شِؿ آفف واهلل ظِٔف و

شِؿ يهب آفف وؾًٍِقا ؾجًؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف و

                                                           

 .[224برؿؿ ] صحٔح مسِؿ (4)
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شقل اهلل صذ اهلل وأشَٔٓؿ حتك ما بَل ؽري وؽر ر

رشقل اهلل صذ  صب   تاادة : ثؿـأبق ؿَ ؿال ، شِؿ آفف ظِٔف و

رب ـٓ أص: ارشب ؾَِت  : شِؿ ؾَال يلآفف واهلل ظِٔف و

شاؿل افَقم آخرهؿ  إن  : ؿال ، حتك تؼب يا رشقل اهلل 

ورشب رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف  ربُت ـؿال ؾن ،رشبا 

  .(4)شِؿآفف وو

ن  فوائد احلدي
 ث :م 

   ظذ قيٍر   ما اـهبّ وأحلؼ افبًْ  أو ماء افَقم شاؿل إن 

 ابً رُش  آخرهؿ،  ومنّقم وؾاـٓة ـِحؿ ّعـَج 

 ًٓ   .وتْاو

                                                           

 ريض اهلل ظْف. أيب ؿتاادة[ مـ حديث 224برؿؿ ] صحٔح مسِؿ (4)
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  َسَل افَقم ٍٕسف حتك ـيَ  ـْ اشتحباب تٖخر م

 يف وأادخؾ إادب يف ؛ ؾٕ٘ف أبِغ بافسَل يستقظبٓؿ

 ّٔؾـوج،  افًؼة وحسـ،  إخالق مُارم

 ّهاحبة.ـاف

             

 احلديث الثامن عرش

 تكئان األكل م  النهي ع  

قػة ريض اهلل ظـه أنَّ رشول اهلل صذ اهلل َح ـأيب ُج  ظن  

ه أخرج(.  ال آكل متؽئا ظؾقه وآله وشؾم قال : )

 .(4)البخاري

                                                           

 .[5022برؿؿ ] صحٔح افبخاري (4)
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 ريض اهلل عنه : مة أيب جحوفةـترج

 .َقائل  منٓقر بُْٔتف واشّف وهب بـ ظبداهلل افس 

 .يَال فف : وهب اخلر 

  ، م اهلل وجٓف صحب اإلمام ظع بـ أيب ضافب ـر 

 .هـ(21)أربع وشبًغ وتقيف شْة 

 : من فوائد احلديث

 ( : صٍة يف اختِػ ؿال ابـ حجر يف رشح احلديث 

 أيِّ  ظذ ـؾفأل اجلِقس يف يتُّـ أنْ :  ؾَٔؾ آتُاء

 أن وؿٔؾ،  صَٔف أحد ظذ ئّؾ أن:  وؿٔؾ،  ـان صٍة

:  اخلىايب ؿال،  إرض ـم افٔرسى يده ظذ يًتّد

 صَٔف أحد ظذ ـؾأ هق ادتُئ أن   افًامة حتسب

 افذي افقضاء ظذ ًّتّدـاف هق بؾ ـذفؽ وفٔس
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 افقضاء ظذ امتُئً  أؿًد ٓ إين احلديث ومًْك ، حتفـت

 آـؾ ٓ ؾ٘ين؛  افىًام مـ يستُثر مـ ؾًؾ إـؾ ظْد

 (.  امستقؾزً  أؿًد ؾِذفؽ؛  افزااد ـْ مِ  ٌِةافبُ  ٓإ

  ًا.ـراهة إـؾ متُئ 

 .يستحب دـ أرااد إـؾ أْن يراظل أاداب افْبقية 

 اجاثًٔ  يُقن أن فألـؾ اجلِقس صٍة يف ّستحبـاف 

 كافّْٔ افرجؾ يْهب ، أو ؿدمٔف وطٓقر رـبتٔف ظذ

 افٔرسى. ظذ جِسـوي

 إٓ إـؾ مـ مًف يتُّـ ٓ مإع بادرء ـان إذا 

 ـراهة. ذفؽ يف يُـ ، مل  تُئاـمُ 
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 احلديث التاتسع عرش

 ع يف اجلوابعدم التسر 

شلل رجال  أنَّ  ريض اهلل ظـفامبن ظؿر ظبداهلل ظن        

ال  : قال ؟ ؼاع رشر ـالب شؾم أي  آله وي صذ اهلل ظؾقه وـالـب

ال أدري  : فسلل جزيل فؼال ، أدري حتى أشلل جزيل

 ، البؼاع  ادساجد خرُ  : فجاء فؼال ، حتى أشلل مقؽائقل

   (4).ه ابن حبان يف صحقحهأخرج. ا األشواقهَ ورش  

ن فوائد احلديث :  م 

   ـْ ـف ع يف اإلجابةظدم افترس  .فٔس متٖـًدا ّ

 ( ظْد ظدم  ٓ أادري )بـاإلجابة  اشتحباب 

                                                           

 .[4522صحٔح ابـ حبان برؿؿ ] (4)
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 . اجلقاب مًرؾة

 خر افبَاع ادساجد وأمهٔة احسامٓا وصقهنا. 

 ـ رشها مِ  رش افبَاع إشقاق ورضورة احلذر ،

 .ورش ما ؾٔٓا مـ افٌش وافّٔغ افُاذبة

             

 احلديث العرشون

ن   الم ببدء ول  األ م   السَّ

صذ  رشول اهلل: قال  قال ريض اهلل ظـهظن أيب هريرة        

وادايش  ، ظذ ادايش اكُب الرَّ  مُ سؾ  يُ )  : شؾمآله واهلل ظؾقه و

   (4) متػق ظؾقه. ( ثروالؼؾقل ظذ الؽ ، ظذ الؼاظد

                                                           

 .[2420برؿؿ ] مسِؿو[ 5222صحٔح افبخاري برؿؿ ] (4)
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ن  فوائد احلديث :
 م 

  اؾناء افس  إاشتحباب ًَ  .الم مىِ

 .ُؿ ظذ اداي ِِّ  بٔان أن  افراـب ُيس

   ُؿ ظذ افهٌر بٔان أن ِِّ  افُبر. ُيس

 .ُؿ ظذ افَاظد ِِّ  بٔان أن  اداي ُيس

 .ِِّّقن ظذ افُثر  بٔان أن  افَِٔؾ يس

 ازريـّـاف ، ؿال إذا افتَك افراـبان :  ِِّ  إادٕك ؿُ ُيس

ًٓ  ؛ افديـ يف اؿدرً  إظذظذ  اـمّْٓ  ؛ فٍوِف إجال

 .افؼع يف ؾٔٓا مرؽب افديـ ؾؤِة ٕن  

 اـمّْٓ ؾُؾ   ، جٓة ـؾ مـ ادتالؿٔان تساوى ذاإ 

 .بافسالم يبدأ افذي اـّـوخره ، بآبتداء مٖمقر

 ِِّؿ ظذ ج  اظة وراد  بًوٓؿ شَط افىِب ظــّـإذا ُش
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 .فباؿغ ، واختص افثقاب بّـ راد  ا

  ـان شقاءً ؛  بافسالم يبدأ افقاراد)  : افْقويؿال 

 .( ارً ــث أم ؿِٔاًل  ، اـبرً  أم ارً ـصٌٔ

             

 احلديث احلادي والعرشون

 باألحسابالفخر  النهي عن

 باىسالطعن يف األو

ظن أيب مالك األصعري ريض اهلل ظـه أنَّ الـبي     

ن أمر يف أمتي مِ  أربعٌ ) :   ظؾقه وآله وشؾم قالصذ اهلل

، والطعن يف  يف األحساب ؛ الػخرُ  اجلاهؾقة ال يسكوهننَّ 

:  ، وقال ، والـقاحة ، واالشتسؼاء بالـجوم األكساب

 ، تؼام يوم الؼقامة وظؾقفا  بل موهتاق إذا مل تتب الـائحةُ 
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 (4).مسؾم أخرجه. ن جربودرع مِ  ، ن قطرانمِ  باٌل ِس 

 : ريض اهلل عنه مة أيب مالك األشعريـترج

   ختِػ يف اشّف.ـصحايب مُ  إصًري مافؽ أبق 

 مًف وؽزا  شِؿآفف وو ظِٔف اهلل صذ افْبل صحب. 

  اهلل صذ اهلل رشقل ن  : إ إصًري مقشك قأبؿال 

 خٔؾ ظذ إصًري مافؽ ٕيب ظَد شِؿآفف و ظِٔف

 .اهنزمت حغ هقازن يىِب أنْ  وأمره افىِب

 : من فوائد احلديث

  ظـ اتباع صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ هنل افرشقل

 .خافٍقن رشيًتْا افٌراءـا يـاجلاهِٔة ؾّٔ

                                                           

 .[221صحٔح مسِؿ برؿؿ ] (4)
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 ٕسب فف ،  ـْ جقز افتٍاخر بافْسب واحتَار مَ ـٓ ي ٓ

 : يَقل اإلمام ظبداهلل بـ ظِقي احلدااد

ـــ ـــَس  بافْ َس ٌْ ـــؿ  ٓ َت  ِب         ُث

 

ـــــــاَن أيب َُ ـــــــع بِ  ٓ وٓ َتََْ

 
بِْع يف اهْلَدْ   ل         بِـَر َٕ َخ  ِي ِوات 

 

ـــأَ  ـــَْ َّ ـح ـــااِدي إػ افس   (4)ـِ َد اهْلَ

 
  ّْقن ظذ ـرمة افىًـ يف افْسب ؛ ؾافْاس مٗتُح

سِؿ ، يُْر ٕسب مُ جقز فِّسِؿ أن ـإٔساهبؿ ، ؾال ي

ظل ٕسبة إػ ؽر أهِف.أو   يد 

  افٍْع يف افْجقم وؽرها ؛ ؾافْاؾع اظتَااد رمة ُح

اهلل تبارك وتًاػ ، وٓ يٍْع ؽره ، ؾّـ َٔل هق احلَ

 ًً وؿد  ، ؾَد أرشك.تبارك وتًاػ ا يف ؽر اهلل اظتَد ٍٕ

                                                           

 (.222ْيقم فذوي افًَقل وافٍٓقم )( افدر اد(4
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ـذا( ؾْٓاهؿ  بْقء ىرٕا)مُ  ـإت افًرب تَقل :

ه ظَ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ظـ ذفؽ وَ  د 

 ِمـ أؿقال اجلاهِٔة.

  حريؿـظذ ت ؿال افْقوي : )ُمـجّعحرمة افْٔاحة ؛ 

،  افْائحة : واوياله ؿقل هل افْٔاحةوافْٔاحة( 

 واحرستاه.

             

 احلديث الثاين والعرشون

  دون ثالثنيتناجي اثن ة  رم  ح  

رشول اهلل  ريض اهلل ظـه أنَّ بن مسعود ظن ظبد اهلل       

فال  ، إذا كاكوا ثالثة) :  شؾم قالآله وصذ اهلل ظؾقه و
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 فننَّ )ولػظ مسؾم   (1)متػق ظؾقه (يتـاجى اثـان دون الثالث

 (.هكُ حزِ ـذلك يُ 

 : ريض اهلل عنه مة عبداهلل بن مسعودـترج

  حِٔػوهق ،  اهلذيل ؽاؾؾ بـ مسًقاد بـ ظبداهللهق 

   .زهرة بْل

  ظبدافرمحـ أبقـْٔتف. 

  بـ ؿريؿ بـ شقاء بـ واد ظبد بْت ظبد أم ف هل :أم 

  .هذيؾ بْل ـمِ  صاهِة

 إشالمف ـان  ًّ   أشِؿ حغ اإلشالم أول يف اـؿدي

                                                           

ــرؿؿ ] (4) ــرؿؿ  صــحٔح مســِؿو[ 5220صــحٔح افبخــاري ب ب

[2421]. 
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 ؿبؾ اخلىاب بْت ؾاضّة وزوجتف زيد بـ شًٔد

 .بزمان بـ اخلىاب ظّر إشالم

  رظكأ تـْ:  ؾٔحدثْا ظْف ؿائال إشالمف شببأما 

 ًّ  صذ اهلل رشقل يب ؾّر ، ٔطًَ مُ  أيب بـ فًَبة اـؽْ

؟  فبـ ـْ مِ  هؾ ؽالم يا يل : ؾَال شِؿآفف وو ظِٔف اهلل

 صاة مـ ؾٓؾ:  ؿال،  ٗمتـمُ  وفُْْل،  ًٕؿ:  ؾَِت

 ؾّسح،  بناة ؾٖتٔتف،  افٍحؾ ظِٔٓا يْزُ  مل حائؾ

 أبا وشَك ورشب إٕاء يف ؾحِبف فبـ ؾْزل رضظٓا

  .ؾَِص اؿِص:  فِرضع ؿال ثؿ،  بُر

 ـج اهلجرتغ وهاجر واحلديبٔة ابدرً  صٓد ًً ؛  أّ

 إػ مُة مـ افثإٔة واهلجرة احلبنة أرض إػ إوػ

  .افَبِتغ صذممـ  ٓقؾ؛  ادديْة
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  بـ مسًقاد مـ أهؾ افَرآن حتك ؿالظبداهلل ـان 

 افَرآن خذوا : شِؿآفف وو ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل

 بـ ومًاذ - بف ؾبدأ - ظبد أم ابـ مـ؛  أربًة مـ

 .ذيٍةُح  أيب مقػ وشامل،  ـًب بـ وأيب،  جبؾ

 هـ(22) وثالثغ شْة ثْتغ بادديْة اهلل رمحف تقيف 

 ان ريض اهلل ظْف.ـظثّ ظِٔف ، وصذ   فبَٔعبا وادؾـ

 : من فوائد احلديث

 ( : أي ؛  افثافث ادون اثْان يتْاجك ٓؿال ابـ مْيقر: 

  (4) (.مٍْراديـ يتسارران ٓ

 .حرمة احلديث رًسا بغ اثْغ ، وـتّف ظـ افثافث 

 ا بْٔٓؿ إتٍت ـّْاجاة ؾّٔـإذا أذن افثافث ٓثْغ باف 

                                                           
 (.45/201)فسان افًرب  (4)
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 احلرمة.

 بٖن مَٔد احلديث مٍٓقم مـ ادٖخقذ ئزاجلا افتْاجل 

 وافًدوان. اإلثؿ يف يُقن ٓ

             

 

 احلديث الثالث والعرشون

ن  أدب العاطس
 م 

أيب هريرة ريض اهلل ظـه قال : كان رشول اهلل   ظن       

وضع يده أو ثوبه ظذ  َس طَ صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم إذا ظَ 

 .(4)ه أبو داوودأخرجفقه ، وخػض أو غضَّ هبا صوته. 

                                                           

 .[5022برؿؿ ] شْـ أيب اداوواد (4)
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 : من فوائد احلديث

  ُـ  ي  يوع يده أو ثقبف ظذ ؾٔف. فًِاضس أنْ  س

  اشتحباب خٍض افهقت يف حافة افًىاس وظدم

 ادبافٌة ؾٔف.

             

 احلديث الرابع والعرشون

 عطس ن  ـم  ـا ي قال  لم  

ظن أيب هريرة ريض اهلل ظـه ظن الـَّبِي َصذَّ اهلل َظَؾقـه      

قال : ) إذا ظطـس أحـُدكم فؾقؼـل : احلؿـد هلل  وآله َوَشؾَّمَ 

ــَك اهلل ، فــنذا قــال لــه : ُ َ  ولَقُؼــل  َلــُه َأُخــوُه أو َصــاِحُبه : َير 

ـــــــ ـــــــؾُِح ـيرح ُؽُم اهللُ َوُيص  ـــــــِدي  ؿك اهلل فؾقؼـــــــل : َك 
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 (4) .ه البخاريأخرج َبالَُؽم(

 تسبب ورود احلديث :

ٔد ـبـ حْبؾ يف مسْده أن  شامل بـ ظباأخرج أمحد 

ريض اهلل ظْف ؿال : ـْت مع رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف 

وشِؿ يف شٍر ، ؾًىس رجؾ ؾَال : افسالم ظِٔؽ ، 

ؾَال : ظِٔؽ وظذ أمؽ ، ثؿ ؿال : إذا ظىس أحدـؿ 

 رب هلل ظذ ـؾ حال ، أو احلّدهللَؾ : احلّدـؾِٔ

افًادغ، وفَٔؾ فف : يرمحُؿ اهلل أو يرمحؽ اهلل ، وفَٔؾ : 

 .(2)يٌٍر اهلل يل وفُؿ

                                                           
 [.5220افبخاري برؿؿ ] صحٔح (4)

ـ ظبٔد ريض اهلل ظْف [22201برؿؿ ] مسْد أمحد (2) ـ حديث شامل ب  .م
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 : من فوائد احلديث

 ـْ ظىس.اّد ـاشتحباب ح  هلل د

  ّد اهلل بَقفؽ فف : ـْٔة تنّٔت افًاضس افذي حُش

 )يرمحؽ اهلل(.

 ُؿ  ):  شْٔة راد افًاضس ظذ مـ صّتف بَقفف ُُ ِدْي هَيْ

ؿ اهللُ َوُيْهُِِح  ُُ  .( َباَف

             

 احلديث اخلامس والعرشون

ن    اهلل مد  ي   ل   عدم تشموت م 

 النِ ُج رَ  َس طَ ظن أكس بن مالك ريض اهلل ظـه قال : ظَ           

أحدمها ومل  َت ظـد الـبي صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم ، فشؿَّ 

  حؿدِ ـيشؿت اآلخر فؼقل له : فؼال هذا  د اهلل ، وهذا مل يَ 
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 (4).ه البخاريأخرجاهلل. 

ن فوائد احلديث :  م 

  ّد اهلل ظذ ظىاشف.ـْٔة تنّٔت افًاضس إذا حُش 

  ـْ ـة ترك افتنّٔت فـٔـُْش ؛ ظىس ومل حيّد اهلل  ّ

 .تٖاديبـًا فف

             

 احلديث السادس والعرشون

 ثالثأكثر من  س  ط  ع   ن  ت م  مَّ ش   ي  ال

قال  : قال ريض اهلل ظـهشؾؿة بن األكوع ظن    

 ت العاضس شؿَّ يُ  : شؾمآله ورشول اهلل  صذ اهلل ظؾقه و

                                                           

 .[ 5222]صحٔح افبخاري برؿؿ  (4)
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 .(4)ه ابن ماجهأخرج. فام زاد ففو مزكوم ، اثالثً 

 : ريض اهلل عنه بن األكوعاترمجة تسلمة 

  بـ شِّة وهق جده إػ يْسبقٕف إـقع بـ شِّةهق 

 .(2)إـقع بـ ظّرو

 ظامر : أبا وؿٔؾ إياس أبا : وؿٔؾ مسِؿ أبا ُيُْك 

 إياس. بابْف إياس بٖيبيُْقٕف  وإـثر

 افنجرة حتت بايع ممـ ـان. 

 وشبًغ أربع شْة بادديْة وتقيف بافربذة شُـ 

 (. شْة 20) ابـ هـ( وهق21)

                                                           

 .[2241برؿؿ ] شْـ ابـ ماجف (4)

أهؾ افسْة واجلامظة اإلمام أمحد بـ حمّد بـ  ممثِف يف ذفؽ مثؾ إما (2)

 .حْبؾ ؾٕ٘ف  منٓقر افْسبة جلده ؾَٔال : )أمحد بـ حْبؾ(



              

 

 أربعون حديثا يف األدب النبوي

72 

 : من فوائد احلديث

 يزاد مل ما، اهلل  دَ مَحِ  إذا افًاضس تنّٔت مؼوظٔة 

 ٓ. أم ىاشفظُ  تتابع شقاء ؛مرات  ثالث ظذ

 ظِٔف افًىاس اهلل ؛ فٌِبة حيّد ىاس وملافً تتابع فق  ،

 احلّد بًداد ، ينّت افًىاس بًداد احلّد ـرر ثؿ

 احلديث. فياهر

             

 احلديث السابع والعرشون

 ساط  ع  أكثر ال ن  م  ـل   قال  ما ي  

 تشؿعقال : ظن شؾؿة بن األكوع ريض اهلل ظـه  

فؼال  هُ ظـَد  الـبي صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم وظطَس رجٌل 

 ؿك اهلل ، ثم ظطس أخرى فؼال له رشول اهلل صذ ـله: يرح
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 .(4)ه مسؾمأخرجشؾم : الرجل مزكوم. آله واهلل ظؾقه و

 : من فوائد احلديث

 بافتحّٔد. افًاضس مباادرة اشتحباب  

 اشتحباب تنّٔت افًاضس. 

 ّده هلل : ـ: هق ؿقفؽ فًِاضس بًد ح افتنّٔت

 ّؽ اهلل.ـيرح

 ىس ثالثا ؛ ٕٕف مزـقم.ترك افتنّٔت دـ ظ 

  افًىسة إخراج يف يبافغ ٓ أنْ  فًِاضس ُيستحُب  ،

ـرم اهلل وجٓف وراد أن  اإلمام ظع بـ أيب ضافب  ؾَد

 وصدة  ، وافَلء ؛ افرظاف افنٔىان ـمِ  ؿال : )شبع

  ادقظية ، ظْد ، وافًْاس ، وافتثاؤب افًىاس

                                                           

 .[2222صحٔح مسِؿ برؿؿ ] (4)
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 (4) ، وافْجقى( وافٌوب. 

 
            

 

 الثامن والعرشون احلديث

 اؤبـة التثكراه

صذ  أنَّ رشول اهللأيب هريرة ريض اهلل ظـه  ظن             

قطان ؛ فنذا الشَّ  ِمنَ  اهلل ظؾقه وآله وشؾم قال : التثاؤُب 

طاع ، فننَّ أحدكم إذا ــم ، فؾرده ما اشتكُ أحُد  تثاءَب 

 (2).ه البخاريأخرجالشقطان.  َك حِ قال : )ها( َض 

                                                           

 .[ 2242برؿؿ ] مهْػ ظبدافرزاق (4)

 .[2445صحٔح افبخاري برؿؿ ] (2)
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 : احلديثفوائد  ن  م  

 يُقن، و وثَِف افبدن امتالء ظِة ـمِ  يُقن افتثاؤب 

 .ؾٔف وافتخِٔط إـؾ ـثرة ظـ إاصئً 

   تثاءب ؛ ؾ٘ذا افتثاؤب ويُره افًىاس حبـيُ  اهلل إن 

؛  ؾٔف ظذ يده فٔوع أو اشتىاع ما ؾُِٔيؿ أحدـؿ

 يوحؽ افنٔىان هق اـؾّٕ٘ : آه ؾَال تثاءب إذا ؾٕ٘ف

 .(4)جقؾف مـ

 أي أن  افنٔىان  افنٔىان اؤب مـمًْك افتث :

 تتٌر حافة ؛ ٕهنا متثائبا اإلٕسان يرى أنْ  ُيـحُب 

                                                           

مـ حديث أيب هريـرة ريض  [2252برؿؿ ]ـ حبان ح ابصحٔ (4)

 .اهلل ظْف
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 افنٔىان أن   ادرااد أن   ٓ مْف ؾٔوحؽ صقرتف ؾٔٓا

َؾ  ًَ  افتثاؤب. َؾ

 ؛ ٕٕف افنٔىان إػ افتثاؤب أضٔػ افْقوي ؿال 

 افبدن ثَؾ ظـ يُقن ؛ إذ افنٓقات إػ يدظق

 افسبب مـ افتحذير اادوادر وامتالئف. واشسخائف

 ادٖـؾ. يف افتقشع وهق ذفؽ مْف يتقفد افذي

  اشتحباب وضع افٔد ظذ افٍؿ ظْد افتثاؤب فَقل

 تثاءب إذا: ) وآفف وشِؿ ظِٔف اهلل صذافرشقل 

 ؾ٘ن  ؛  يًقى وٓ،  ؾٔف ظذ يده ؾِٔوع،  أحدـؿ

 .(4)(مْف يوحؽ افنٔىان

 ظـ ؽّسيُ  أنْ  افهالة يف ـان إذا ّتثائبـاف يٗمر  

                                                           

 .مـ حديث أيب هريرة ريض اهلل ظْف [222برؿؿ ]شْـ ابـ ماجف   (4)
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 ٕيؿُ  يتٌر   فئالافتثاؤب ؛  ظْف يذهب حتك افَراءة

:  ؿال اجاهدً ـمُ أن   صٔبة أيب بـ، ؾَد روى ا ؿراءتف

 ظـ ؾِّٔسؽ افهالة يفأحدـؿ  بءتثا إذا)

 بتثاء ذا: )إ مقػ ابـ ظباس ظُرمةوؿال  (4)(افَراءة

 .(2) (افَراءة ظـ ؾِّٔسؽ يَرأ وهق أحدـؿ

             

 التاتسع والعرشوناحلديث 

 إماطة األ ى عن الطريقاتستحباب 

 ظن الـبي صذ اهلل ظؾقه ريض اهلل ظـه ظن أيب هريرة 

                                                           

 .[  2222برؿؿ ]مهْػ ابـ أيب صٔبة   (4)

 .[  2221برؿؿ ]مهْػ ابـ أيب صٔبة   (2)
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كان ظذ الطريق غصن صجرة يمذي  : قال شؾمآله وو

 (4).ه ابن ماجهأخرج. اجلـة َل فلدِخ ، فلماضفا رجل  ، الـاس

 : من فوائد احلديث

  شقاء يستحب إزافة ـؾ ما يٗذي افْاس مـ افىريؼ ؛

ـً  ، ا ارً ـمسّ وأ، ا اًج َج زُ ا ، أو حجرً  وأ، ا ـان صق

 .وٕحق ذفؽ

  ب ًَ أادٕك ُص  د  ـًـيُ وؽرها إماضة إذى ظـ افىريؼ

 ان.ـاإليّ

 ّٓا صٌر ؛ ؾربام يُقن شببا ـظدم احتَار ادًروف م

 اجلْة. فدخقل ادسِؿِ 

                                                           

افســٔقضل : احلــاؾظ وؿــال [ 2222بــرؿؿ ] شــْـ ابـــ ماجــف (4)

 .حسـحديث 
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 احلديث الثالثون

  كعووب ىفس كادالحة يف  كر

 أن   إذا أردَت  ا :ـريض اهلل ظـفؿبن ظباس  ظبداهلل قال        

ه أخرج. َك ػِس ـكَ  قوَب ظُ  ر  اذكُ فَ  ، احبَك َص  قوَب ظُ  رَ ذكُ تَ 

 (4).البخاري يف األدب

 : فوائد احلديث ن  م  

  ْـْ  ٓ بد فِّسِؿ أن  يذـر ظٔقبف حتك يتُّـ ِم

 .إصالحٓا

 نٌؾ ٍٕسف بًٔقب أخريـ.يُ  جقز فِّسِؿ أنْ ـٓ ي 

  ُـْ ـحاشبة افْـم  جاح.ـاب افْـأهؿ أشب ٍس ِم

                                                           

 .[ 222ِبخاري برؿؿ ]إادب ادٍراد ف (4)
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 احلديث احلادي والثالثون

 أدب االتستئذان

بـي ظامر  ن  ظن ربعي بن خراش قال : حدثـا رجل مِ  

أكه اشتلذن ظذ الـبي صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم وهو يف 

: أألج ؟ فؼال الـبي صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم  ؼالـبقت ف

ؼل له : قل خلادمه : اخرج إىل هذا فَعؾ ؿه االشتئذان ف

السالم ظؾقؽم أأدخل ؟ فسؿعه الرجل فؼال : السالم 

الـبي صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم  لهُ  ظؾقؽم أأدخل ؟ فلذنَ 

 .(4)ه أبو داوودأخرجفدخل. 

                                                           

 .وصححف افدارؿىْل[ 5422برؿؿ ] شْـ أيب اداوواد (4)
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 : من فوائد احلديث

 .ظدم جقاز افدخقل مـ ؽر اشتئذان 

 .اشتحباب افسالم ؿبؾ آشتئذان 

  تًِّٔف  يفصذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ فىػ افرشقل

 .ريض اهلل ظْٓؿ ٕصحابف

             

 احلديث الثاين والثالثون

 اتستحباب االتستئذان ثالثا

كـت يف  : قالريض اهلل ظـه أيب شعقد اخلدري  ظن         

األصعري جمؾس من جمالس األكصار إذ جاء أبو موشى 

 فؾم يمذن  ( ثالثا)ؿر اشتلذكت ظذ ظُ  : كلكه مذظور فؼال

( ثالثا)اشتلذكت  : قؾت ؟ ما مـعك : فؼاليل فرجعت 



              

 

 أربعون حديثا يف األدب النبوي

82 

آله فرجعت وقال رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه و ، يل فؾم يمذن

 .له فؾرجع فؾم يمذن (ثالثا)إذا اشتلذن أحدكم   : شؾمو

شؿعه من  أمـؽم أحٌد  !! ظؾقه بقـة واهلل لتؼقؿنَّ  : فؼال

واهلل  : فؼال أيب بن كعب ، شؾمآله والـبي صذ اهلل ظؾقه و

 ، فؽـت أصغر الؼوم ، ال يؼوم معك إال أصغر الؼوم

آله الـبي صذ اهلل ظؾقه و فؼؿت معه فلخزت ظؿر أنَّ 

 (4).. متػق ظؾقهشؾم قال ذلكو

ن  فوائد احلديث :
 م 

  يف مِؽ دـ أرااد افدخقل اشتحباب آشتئذان

  أخريـ.

 آشتئذان يُقن ثالث مرات. 

                                                           

 .[ 2452[ ومسِؿ برؿؿ ]5224صحٔح افبخاري برؿؿ ] (4)
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

  َؾِرجع ذن ثالث مرات ؾِؿ يٗذن فف ،ٖـ اشتم. 

 .اشتحباب افتقثؼ مـ صحة افسْة ظْد افنؽ يف ثبقهتا 

 مل يتٓؿ أبا مقشك إصًريريض اهلل ظْف  افٍاروق 

 مل إين أما:  مقشك ٕيب ظّر ؿالبؾ ريض اهلل ظْف 

 رشقل ظذ افْاس يتَقل أن خنٔت وفُْل أهتّؽ

 .شِؿآفف وو ظِٔف اهلل صذ اهلل

             

 ثوناحلديث الثالث والثال

 كراهة وضع الود خلف الظهر واالتكاء علوها

يب  رَّ ـد بن شويد ريض اهلل ظـه قال : مَ ـــيرِ ـظن الشَّ      

 -ول اهلل صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم وأكا جالس هؽذا ـــرش

وقد وضعت يدي القرسى خؾف طفري واتؽلت ظذ إلقة 
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ه أخرج. ؿغضوب ظؾقفمـؼعد قعدة الــفؼال : أت -يدي 

   .(4)اوودد أبو

 يد بن تسويد ريض اهلل عنه :مة الرشَّ  ـترج

 ـان ا ِ شُـ ثؿ يد بـ شقيد افثٍَل يف احلجاز فؼ 

 .افىائػ

 تزوج آمْة بْت أيب افًاص بـ أمٔة. 

  .صٓد بًٔة افرضقان 

  أن  روى مسِؿ  ِ اشتْندين افْبل صذ : يد ؿال افؼ 

 ٖٕند، ؾشِؿ صًر أمٔة بـ أيب افهِت آفف واهلل ظِٔف و

 أيب بـ أمٔة صًر ـمِ  شِؿآفف وو ظِٔف اهلل صذ افْبل

                                                           

ـ أيب اداوواد   (4)  .وصححف احلاـؿ [ 1212برؿؿ ]شْ
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

وآفف  ظِٔف اهلل صذ افْبل ؾَال ،  ؿاؾٔة مائة افهِت

 .واهلل أمٔة يسِؿ ـاادوشِؿ : 

 : من فوائد احلديث

 .ـراهة آتُاء ظذ افٔد ظْد وضًٓا خِػ افيٓر 

  مـ جِسات ادتُزيـ افذيـ  ةِسهذه اجلاظتبار

  ؽوب اهلل ظِٔٓؿ.
             

 احلديث الرابع والثالثون

 كراهة اجللوس وتسط احللقة

رشول اهلل  أنَّ  ان ريض اهلل ظـهـبن القؿَ ة ـػــذيـُح  ظن        

 . ةــوشط احلؾؼ َس ؾَ ــَج  ن  مَ  نَ عَ شؾم لَ وآله وصذ اهلل ظؾقه 
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 (4).ه أبو داوودخرجأ

 : من فوائد احلديث

 احلَِة وشط ؿًد إذا إٔف يُقن ؿد:  اخلىايب ؿال ، 

،  بًض ظـ بًوٓؿ ؾحجب افقجقه بغ حال

 .هْاك وبًَّده بُّإف ؾٔترضرون

 ؾٔتخىك ؿقم حَِة يٖيت ؾّٔـ يتٖول : اخلىايب ؿال 

 وشىٓا. ويًَد رؿاهبؿ

   ِ ًـ ٓ جيقز اجلِقس وشط حَِة جيِس ؾٔٓا ٕاس ؛ ف

ان ـ، وؿد فًـ حذيٍة بـ افّٔ افقاراد يف احلديث

ـْ يهْع ذف  ؽ.ريض اهلل ظْف َم

             

                                                           

 .ب٘شْااد حسـ[ 1222برؿؿ ] شْـ أيب اداوواد (4)
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 احلديث اخلامس والثالثون

 اعةـمـالسفر إال يف جكراهة 

ا ـظن ظبداهلل بن ظؿرو بن العاص ريض اهلل ظـفؿ      

 ال: قال رشول اهلل  صذ اهلل ظؾقه وآله شؾم : الراكبـق

  أخرجه .ركب والثالثة،  صقطان  ، والراكبان صقطاكان

 (4) .أبو داوود

 : ريض اهلل عنهام عمرو بن العاصمة عبداهلل بن ـترج

  هاصؿ بـ وائؾ بـ ظبداهلل بـ ظّرو بـ افًاصهق 

  افسّٓل. افَرصك شٓؿ بـ شًٔد بـا

  وؿٔؾ : أبق ظبدافرمحـ.،  حمّد أبق: ـْٔتف 

                                                           

 .[2202برؿؿ ] شْـ أيب اداوواد (4)
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 افسّٓل احلجاج بـ مْبف بْت ريىة أمف. 

 إػ أبقه ؾنُاه بافِٔؾ يْام وٓ افهقم يرساد ـان 

 : افرشقل فف ؾَال وشِؿوآفف  ظِٔف اهلل صذ افرشقل

 ؿ، ؿُ  حَا ظِٔؽ ٕهِؽ ، وإن   حَا ظِٔؽ فًْٔؽ إن  

 صٓر ـؾ مـ أيام ثالثة ، ُصؿ وأؾىر ، وصؿ ؿوَٕ 

،  ذفؽ مـ أـثر أضٔؼ : إين ، ؾَال افدهر صٔام ؾذفؽ

 صقم : ٓ فف ؿال حتك افهٔام ىف يراجًف يزل ؾِؿ

 ايقمً  ويٍىر ايقمً  يهقم وـان اداواد صقم مـ أؾوؾ

 ظْد ذفؽ. اهلل ظبد ػؾقؿ

  وظّره  هـ(22)ثالث وشتغ تقيف بافىائػ شْة

 .شْة( 22يقم وؾاتف )
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 : ن فوائد احلديثم

 اظة ـام هق طاهر احلديث.ـّــراهة افسٍر إٓ يف ج 

 هذا افىزي وؿال ظاص : أي : )صٔىان( ؿقفف مًْك 

 .افقحنة مـ افقاحد ظذ خنكـيُ  ؛ دا إرصااد زجر افزجر

 ؛  بحرام تفٔس افقحدةفًسَالين : ؿال ابـ حجر ا

 ٓ وحده بٔت يف افبايت وـذا،  ؾالة يف وحده ؾافسائر

 راديئة ؾُرة ذا ـان إذا اـشّٔ ٓ آشتٔحاش مـ يٖمـ

 ذفؽ يف يتبايْقن أن افْاس واحلؼ ضًٔػ وؿِب

 ؾال اداادة حلسؿ وؿع ذفؽ ظـ افزجر يُقن أن ؾٔحتّؾ

 ؿقفف تٍسر يف وؿٔؾ فذفؽ احلاجة وؿًت إذا ما يتْاول

 أو افنٔىان ظِٔف حيِّف وحده شٍره أي صٔىان افراـب

 افقاحد ٕن  ؛  ذفؽ ـره إٕام وؿٔؾ ؾًِف يف افنٔىان أصبف
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 وـذفؽ ظِٔف يَقم مـ جيد مل ذفؽ شٍره يف مات فق

 بخالف ئًْف مـ جدـي مل أحدمها أو ماتا إذا آثْان

 .اخلنٔة تِؽ تٗمـ افٌافب ؾٍل،  افثالثة

             

 

 احلديث السادس والثالثون

 بعد الالوات ادفروضةتسنوة التسبوح بالودين 

: رأيت  قالا ـريض اهلل ظـفؿظبد اهلل بن ظؿرو  ن  ظَ     

د التسبقح. عؼِ رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم يَ 

 .  : بقؿقـه قال ابن قدامة. (1)ه أبو داوودأخرج

                                                           

 .[4502برؿؿ ] ـ أيب اداووادشْ (4)
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 : ن فوائد احلديثم  

 تسبٔح( أي حيسب افتسبٔح بقاشىة اف مًْك )يًَد

 مستْىَاتو مسٗوٓت إٕامؾ َد إصابع ؛ ؾ٘ن  ظُ 

ـ   ؾُان - بذفؽ ينٓدن أهنـ يًْل -  ظَده

 بحةافس  افتسبٔح ب ـمِ  أوػ ٔةـاحلٔث هذه ـْ مِ  بافتسبٔح

 .احلل وأ

  ًً ا حتك تنٓد ُشِّْٔة افتسبٔح بًد افهِقات بافٔديـ م

 يقم افَٔامة. ـرِ فهاحبٓا بافذِّ  ّٓـاـؾ إٔامِ

 ( فٔست مِ  بّْٔٔف فٍية ) ـ ٕص احلديث ؛ وظِٔف

ْة يف افتسبٔح  ًً بًد افهِقات ؾافس   .ابافٔديـ م

   ظِٔف اهلل افتٔامـ( أن  افرشقل صذ مًْك )ُيـِحب 

ِِّّْا افبداية بافّٔغ ثؿ افنّ وآفف وشِؿ  ال ، ـُيً
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 اًما.ـّـال تـوفٔس ادًْك ترك افتسبٔح بافنّ

 ْابـ حبان يف صحٔحف ظـ ظبداهلل بـ ظّرو   دجاء ظ

ا ؿال: رأيت افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف ـريض اهلل ظّْٓ

وافٔد يف فٌة افًرب  (4).وشِؿ يًَد افتسبٔح بٔده

أ ن  (2)تىِؼ ظذ افٔديـ ؛ دا وراد يف صحٔح مسِؿ

 اـ)إّٕ وشِؿ ؿال:رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف

 ظذ يسِؿ ثؿ ؾخذه ظذ يده يوع أن أحدـؿ يٍُل

ا افف(ـوصّ ئّْف ظذ مـ أخٔف ًً  .ويَهد افٔديـ م

             

                                                           

 [.212صحٔح ابـ حبان برؿؿ ] (4)

 [.124برؿؿ ] مسِؿصحٔح  (2)
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 احلديث السابع والثالثون

 اتستحباب وضع الود عذ جبهة ادريض

خرج الـبي صذ اهلل  : قالريض اهلل ظـه أيب هريرة  ن  ظَ     

وأكا  ، ٌد ج  ن أصحابه وبه وَ شؾم يعود رجال مِ آله وظؾقه و

وكان يرى  ، ظذ يده ووضع يده ظذ جبفته معه فؼبض

اهلل تبارك  إنَّ  : ثم قال ، ام ظقادة ادريضـؿَ ـن تَ ذلك مِ 

 ؛ ؿممنـا ظذ ظبدي الفَ طُ هي كاري أشؾ   : وتعاىل يؼول

ه البقفؼي وحسـه أخرج. ه من الـار يف اآلخرةظَّ ون َح لتؽُ 

 (4).الـووي

                                                           

وؿال افْقوي يف خالصة [ 2222برؿؿ ] شْـ افبَٔٓل افُزى (4)

: [ 2222بـرؿؿ ]ات افسْـ وؿقاظـد اإلشـالم ـإحُام يف مّٓ

 .رواه افبَٔٓل ب٘شْااد حسـ
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 : فوائد احلديث ن  م  

 .اشتحباب ظٔاادة ادرىض 

  فٔنًر بَرب ؛ ومسؽ يده ، ْٔة مالضٍة ادريض ُش

 .ا حيس بفـحسقن بّـ، وإهنؿ ي أصحابف مْف

  ظذ جبٓة ادريض ؾٔٓا  هيدافزائر فِّريض وضع

ا ُيًإٔف مـ احلرارة وافزوادة ـإصارة إػ اإلحساس بّ

 وٕحق ذفؽ.

             

 احلديث الثامن والثالثون

 حوة ادسلم ألخوهـكوفوة ت

ن أكس بن مالك ريض اهلل ظـه أنَّ رجال قال : ظ -22

ؼه ، ـول اهلل ، الرجل مـا يؾؼى أخاه أو صديـــيا رش
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أيـحـي  له ؟ قال : ال ، قال : أفقؾتزمه وُيؼب ؾه ؟ قال : ال ، 

 أخرجه؟ قال : كعم.  ده ويصافحهـقـلخذ بـقال : أفق

   .(4)السمذي وقال : هذا حديث حسن

 : فوائد احلديث ن  م  

 ّهاؾحة بغ ادسِّغ ، وؿد أخرج ـاشتحباب اف

بـ  ٕٕـس ؿِت ؿال : ؿتاادة أن   افبخاري يف صحٔحف

 أصحاب يف ادهاؾحة أـإت : مافؽ ريض اهلل ظْف

 .(2)ًٕؿ ؿال : ؟ وآفف وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افْبل

 اشتحبٓا وؿد اءـافًِّ ظامة ظْد حسْة ادهاؾحة 

 .مافؽاإلمام 

                                                           

 .[2222برؿؿ ] جامع افسمذي (4)

 .[5202برؿؿ ] بخاريصحٔح اف (2)
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 افتالؿل ظْد ظِٔٓا جمّع ْةُش  حة: ادهاؾ افْقوي ؿال 

بـ  افزاء ظـ وافسمذي اداواد وأبق أمحد أخرج وؿد

 يِتَٔان مسِّغ ـمِ  ) ما رؾًفظازب ريض اهلل ظْٓام 

 .(4)( يتٍرؿا أنْ  ؿبؾ اـهلّ ؽٍر إٓ ؾٔتهاؾحان

 بًد اـبّ ادهاؾحة خهٔصـت وأما:  افْقوي ؿال 

 فسالمظبدا بـافًز  َؾ مث   ؾَد وافًك افهبح صاليت

 .هبا باحةُّ ـاف افبدظةظذ  افَقاظد يف

  ُادرأةمهاؾحة  هاؾحةادب إمر ظّقم ـمِ  ستثْكي 

؛ فِحرمة يف إول ، وخلقف  احلسـ مرادوإ إجْبٔة

 .افٍتْة يف افثاين

                                                           

ــرؿؿ ]1/202مســْد أمحــد ) (4) ـ أيب اداوواد ب [ وجــامع 5242( شــْ

ـ ظازب ريض اهلل ظّْٓ [2222برؿؿ ] افسمذي ـ حديث افزاء ب  .اـم
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  َإٔس ، ؾًـ أهؾ افّٔـهؿ ـ جاء بادهاؾحة أول م 

 افّٔـ أهؾ جاء : دا ريض اهلل ظْف ؿال مافؽ بـا

 ؿد : وآفف وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل ؿال

 .(4) بادهاؾحة جاء ـْ مَ  أول وهؿ افّٔـ أهؾ جاءـؿ

             

 احلديث التاتسع والثالثون

 سـاء الـشـة إفـرمـح  

د اخلدري ريض اهلل ظـه قال : قال ـــقعِ ظن أيب َش  

 اسِ الـَّ  رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾم : إنَّ ِمن أرش  

   إىل امرأته ،ػِض ـيُ  ُل ـُج ، الرَّ  امةِ ـقَ الؼِ  يومَ  ـزلةً مَ  اهللِ َد ـظِ 

                                                           

 .[ وؿال افْقوي : إشْااده صحٔح5242شْـ أيب اداوواد برؿؿ ] (4)
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 .(4) ه مسؾمأخرج. اهَ ِسَّ  َيـرُش  مَّ ـي إلقه ، ثُ ـػِض ـوتُ 

 : من فوائد احلديث

 مـ امرأتف وبغ بْٔف يجير ما افرجؾ إؾناء حتريؿ 

 يجير وما ذفؽ تٍاصٔؾ ووصػ آشتّتاع أمقر

 وٕحقه. ًؾؾ أو ؿقل مـ ؾٔف ادرأة مـ

  بًض إرسار ، ؾتُقن  ذـرإذا ادظت احلاجة ف

 بَدر احلاجة ، وحسب افرضورة ؾَط.

             

                                                           

 .[4122صحٔح مسِؿ برؿؿ ] (4)
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 احلديث األربعــــــــون

 عذ الشوطان إدراك كل يشء ت   كر اهلل يفو  

جابر بن ظبداهلل األكصاري ريض اهلل ظـفام أكه  ن  ظَ          

م يؼول : إذا دخل الرجل شؿع الـبي صذ اهلل ظؾقه وآله وشؾ

بقته فذكر اهلل ظـد دخوله وظـد ضعامه قال الشقطان : ال 

 مبقت لؽم وال ظشاء ، وإذا دخل فؾم يذكر اهلل ظـد دخوله ،

ذكر اهلل ظـد ـي طان :   أدركتم ادبقت ، وإذا ملـقال الشق

 .(4) ه مسؾمأخرج. ؿبقت  والعشاءـضعامه، قال : أدركتم ال

 : من فوائد احلديث

 وظْد ظْد ادخقل افبٔت تًاػ اهلل ذـر اشتحباب  

                                                           

 .[2042صحٔح مسِؿ برؿؿ ] (4)
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 ، بؾ ويف ـؾ إحقال. افىًام

  افتحذير مـ افٌٍِة ظـ ذـر اهلل ، وإٔف شبب

دنارـة افنٔاضغ وأظقاهنؿ يف إصٔاء اخلاصة 

 بادسِؿ.
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 مةـاخلات

ٕسٖل اهلل  ّة هذه إحااديث أنْ ـحسـ بْا يف خاتـوي

ِ  ُرمْـيُ  أنْ   شِؿآفف وو ظِٔف اهلل صذؼ بآاداب ٕبْٔا ا بافتخ

ٕحؼ مًٔتف يف افٍرادوس إظذ مع  ، وأنْ  ؿقٓ وؾًال

 افْبٔغ وافهديَغ وافنٓداء وحسـ أوفئؽ رؾَٔا.

وارض ،  إضٓاروصذ اهلل ظذ ٕبْٔا حمّد وظذ آفف 

 ومـ تبًٓؿ،  إخٔارف ابتصحافِٓؿ ظـ 

 وظذ هدهيؿ شار ،ب٘حسان 

 ّد هلل رب افًادغ.واحل

 وـتبف ظِقي بـ حامد ابـ صٓاب افديـ

 00222225220222جقال 

Dralwibinshehab@gmail.com:  ME 

mailto:Dralwibinshehab@gmail.com
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 مراجع وماادر الكتاب

 اظٔؾـإشّ بـ حمّدظبداهلل  أبق/  ادفرد األدب -4

 ؾٗااد : حمّد هـ( حتَٔؼ252)ت  اجلًٍل افبخاري

،  2، ط ، بروت اإلشالمٔة افبنائر ادار،  ظبدافباؿل

 م.4222  – هـ4102

 افسمذي ظٔسك بـ حمّد ظٔسك / أبق الرتمذي جامع -2

 صاـر حمّد أمحد هـ( حتَٔؼ :222)ت  افسِّل

 افًريب ، بروت. افساث إحٔاء وآخرون ، ادار

 اإلتسالم وقواعد السنن مهامت يف األحكام خالصة -2

)ت  قويـافْ مري بـ رشف بـ ٔكحي زـريا أبق/ 

 اجلّؾ ،  إشامظٔؾ حسغ: حَٔؼـتهـ( 222

 .م4222 - هـ4142 ، بروت ، افرشافة مٗشسة
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احلبٔب ظبداهلل  الدر ادنظوم لذوي العقول والفهوم 

هـ( مىبًة ظٔسك 4422بـ ظِقي احلدااد )ت ا

 هـ.4100،  4، ط ، افَاهرة افبايب احلِبل ورشـاه

 افَزويْل  يزيد بـ ظبداهلل حمّد بقأ/  ماجه ابن تسنن -5

 اؿل ، ادارـافب ظبد ٗاادـؾ حَٔؼ : حمّدـهـ( ت225)ت 

 ُر ، بروت.ـافٍ

 إصًث بـ انـشِّٔ اداوواد أبق/  داوود أيب تسنن -2

 : حمّد حَٔؼـهـ( ت225إزادي )ت  افسجستاين

 افٍُر. ادار ،  ظبداحلّٔد افديـ حمٔل

 بـ حلسغا بـ بُر أمحد أبق/  الكربى البوهقي تسنن -2

 : حمّد حَٔؼـهـ( ت152افبَٔٓل )ت   ظع

  ادُرمة ،  افباز ، مُة ادار ةـ، مُتب ظىا ظبدافَاادر
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 م.4221 – هـ4141

 بـصًٔ بـ أمحد افرمحـ ظبد أبق/  النسائي تسنن -2

 احـٍتـدافـ: ظب ؼــحَٔـهـ( ت202 )ت لــسائـافْ

ة ، ـالمٔـاإلش اتـقظـىبـّـاف بــُتـة ، مد  ـؽُ  أبق

 م.4222 – هـ4102،  2، ط ِبـح

 بـ رشف بـ حئك زـريا أبق/ مسلم النووي رشح -2

 راثـافت اءـإحٔ هـ( ادار222)ت  قويـافْ مري

 هـ..4222،  2روت ، طـريب ، بٔـافً

 احلسغ بـ أمحد بُر أبق/  انـاإليم شعب -40

 افسًٔد : حمّد حَٔؼـهـ( ت152)ت  افبَٔٓل

،  روتـٔـافًِّٔة ، ب افُتب ادار ،  زؽِقل قينـبسٔ

 هـ.4140،  4ط
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 بـ حبان بـ حمّد حاتؿ أبق/  حبان ابن صحوح -44

 : صًٔب حَٔؼـهـ( ت251افبستل )ت  افتّّٔل أمحد

  – هـ4141، بروت،  افرشافة إرٕٗوط ، مٗشسة

 م.4222

 إشامظٔؾ بـ حمّد ظبداهلل أبق/ البخاري صحوح -42

:  ؼـهـ( تـح252َٔ)ت  لـٍـاجلً افبخاري

  – ـثر ابـ ، ادار افبٌا بـادي هىٍكـم. افدـتقر

 م.4222 - هـ4102،  2، بروت ، ط امةـافّٔ

 احلجاج بـ مسِؿ احلسغ / أبق مسلم صحوح -42

 : حمّد حَٔؼـهـ( ت224)ت  افْٔسابقري افَنري

 .بروت،  افًريب افساث إحٔاء ادار،  ظبدافباؿل ؾٗااد
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 افٍوؾ أبق/  البخاري صحوح رشح الباري فتح -41

هـ( 252)ت  افًسَالين حجر بـا ظع بـ ّدـأح

 افديـ حبـمو ظبدافباؿل ؾٗااد : حمّد حَٔؼـت

 هـ.4222ًرؾة ، بروت ، ـّـاف ، ادار اخلىٔب

بـ مْيقر إؾريَل اّد بـ مُرم حم/  لسان العرب  -45

 .4، ط بروت ادار صاادر ،  ادكي

 بـ حمّد ظبداهلل أبق/  الاحوحني عذ ادستدرك -42

حَٔؼ : ـهـ( ت105 افْٔسابقري )ت احلاـؿ ظبداهلل

افًِّٔة ،  افُتب ظىا ، ادار ظبدافَاادر مهىٍك

 م.4220 - هـ4144،  4بروت ، ط

 بـ ظبداهلل أمحد أبق/  حنبل بنا أمحد اإلمام مسند  -42

  هـ( مٗشسة214افنٔباين )ت  حمّد بـ حْبؾ
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 ك.ـة ، مـؿرضب

 أيب بـ أمحد/  ماجه ابن زوائد يف الزجاجة ماباح  -42

 حمّد:  حتَٔؼهـ( 210)ت  اينافُْ إشامظٔؾ بـ بُر

 هـ.4102، بروت ،  افًربٔة ادار،  افُنْاوي ادْتَك

 بـ حمّد بـ اهلل ظبد بُر /أبق ابن أيب شوبة مانف -42

 يقشػ : ـامل هـ( حتَٔؼ225افُقيف )ت  صٔبة أيب

 هـ.4102،  4افرصد ، افرياض ، ط احلقت ، مُتبة

 مهام بـ افرزاق ظبد بُر /أبق مانف عبدالرزاق -20

 افرمحـ : حبٔب حَٔؼـهـ( ت244)ت  هًْايناف

 ،  2اإلشالمل ، بروت ، ط إظيّل ، ادُتب

 هـ..4102
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 أمحد بـ شِٔامن افَاشؿ أبق/  األوتسط ادعجم -24

 ظقض بـ حَٔؼ : ضارقـهـ( ت220)ت  افىزاين

 احلسْٔل ، ادار إبراهٔؿ بـ حســظبداد و حمّد بـ اهلل

 .هـ4145رة ، ـغ ، افَاهـاحلرم
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 س ادحتوياتفهر

 صـفحة ادوضوع

 2 َدمة افُتابــم

 2 اتستحباب التوتسعة يف ادجالس -1

 2 ريض اهلل ظْٓام ظبداهلل بـ ظّر بـ اخلىابترمجة 

 40 مـ ؾقائــد احلديث

 44 أحقوة الرجل بادكان الذي قام منه -2

 42 ترمجة أيب هريرة ريض اهلل ظْف

 41 مـ ؾقائــد احلديث

 45 لتوتسعة يف ادجلس لذوي اهلوئاتااتستحباب  -3

 45 ترمجة ظدي بـ حاتؿ افىائل ريض اهلل ظْف

 42 مـ ؾقائــد احلديث

 42 اتستحباب النوم عذ طهارة و كر هلل تعال -4

 42 ّة مًاذ بـ جبؾ ريض اهلل ظْفـترج
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 صـفحة ادوضوع

 20 مـ ؾقائــد احلديث

 24 عذ بطنه مضطجعاالشخص ىوم كراهة  -5

 24 ثشبب ورواد احلدي

 22 مـ ؾقائــد احلديث

 22 اتستحباب السواك عند القوام من النوم -6

 22 اـان ريض اهلل ظّْٓـترمجة حذيٍة بـ افّٔ

 21 مـ ؾقائــد احلديث

 25  كراهة النفخ يف إىاء الرشب -7

 25 ريض اهلل ظْف ترمجة أيب شًٔد اخلدري

 22 مـ ؾقائــد احلديث

 22  الرشبس يف إىاء ة التنفر كراه -8

 22 ترمجة أيب ؿتاادة ريض اهلل ظْف

 22 مـ ؾقائــد احلديث
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 صـفحة ادوضوع

 20 كراهة  م الطعام و كر عووبه -9

 20 مـ ؾقائــد احلديث

 24 الطعام جواىباتستحباب األكل من  -11

 24  شبب ورواد احلديث

 22 اـترمجة ظبداهلل بـ ظباس ريض اهلل ظّْٓ

 22 مـ ؾقائــد احلديث

 21 ب لعق األصابع بعد الطعاماتستحبا -11

 25 مـ ؾقائــد احلديث

 22 اطعام ادريض ما تشتهوه ىفسه -12

 22 مـ ؾقائــد احلديث

 22 الـبالشموالرشب كراهة األكل  -13

 22 اـّة جابر بـ ظبداهلل ريض اهلل ظّْٓـترج

 10 مـ ؾقائــد احلديث
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 صـفحة ادوضوع

 14 اـكراهة األكل والرشب قائمً  -14

 12 اــ مافؽ ريض اهلل ظّْٓترمجة إٔس ب

 12 مـ ؾقائــد احلديث

 11 البسملة أثناء تناول الطعام دن ىسوها أوله -15

 15 شبب ورواد احلديث

 12 ترمجة ظائنة افهديَة ريض اهلل ظْٓا

 12 مـ ؾقائــد احلديث

 12 أكل ما يسقط من الطعام -16

 12 مـ ؾقائــد احلديث

 50 آخرهميسقي القوم يرشب  ن  م   -17

 54 شبب ورواد احلديث

 52 مـ ؾقائــد احلديث

 52 النهي عن األكل متكئا -18
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 صـفحة ادوضوع

 51 ترمجة أيب جحٍٔة ريض اهلل ظْف

 51 مـ ؾقائــد احلديث

ع يف اجلواب -19  52 عدم التسر

 52 مـ ؾقائــد احلديث

ر  -21 ذ  اآلخ  ن أول  أن  ي سل م  ع   52 م 

 52 مـ ؾقائــد احلديث

 52  باألحسابالفخر  النهي عن -21

 20 ترمجة أيب مافؽ إصًري ريض اهلل ظْف

 20 مـ ؾقائــد احلديث

ة  تناجي اثن  -22 رم   22  دون ثالثنيح 

 22 ترمجة ظبداهلل بـ مسًقاد ريض اهلل ظْف

 25 مـ ؾقائــد احلديث

 22 ن أدب العاطسم   -23
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 صـفحة ادوضوع

 22 مـ ؾقائــد احلديث

 22 من عطسـقال لـما ي   -24

 22 شبب ورواد احلديث

 22 مـ ؾقائــد احلديث

 22 عدم تشموت من ل يمد اهلل -25

 20 مـ ؾقائــد احلديث

ط س   -26 ن  ع  ت م  مَّ  20 ثالثأكثر من ال ي ش 

 24 بـ إـقع ريض اهلل ظْف اترمجة شِّة 

 22 مـ ؾقائــد احلديث

 22 ما يقال دن أكثر العطاس -72

 22 ـد احلديثمـ ؾقائـ

 21 كراهة التثاؤب -28

 25 مـ ؾقائــد احلديث
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 صـفحة ادوضوع

 22 اتستحباب إماطة األ ى عن الطريق -29

 22 مـ ؾقائــد احلديث

 22 عووب ىفسك ك ادالحة يف  كر -31

 22 مـ ؾقائــد احلديث

 20 أدب االتستئذان -31

 24 مـ ؾقائــد احلديث

 24 ااتستحباب االتستئذان ثالثً  -32

 22 قائــد احلديثمـ ؾ

 22 كراهة وضع الود خلف الظهر واالتكاء علوها -33

 21 ترمجة افؼيد بـ شقيد ريض اهلل ظْف

 25 مـ ؾقائــد احلديث

 25 ة اجللوس وتسط احللقةكراه -34

 22 مـ ؾقائــد احلديث
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 صـفحة ادوضوع

 22 اعةـمـكراهة السفر إال يف ج -35

 22 اـّْٓترمجة ظبداهلل بـ ظّرو بـ افًاص ريض اهلل ظ

 22 مـ ؾقائــد احلديث

 20 الاالة تسنوة التسبوح بالودين بعد فروض  -36

 24 مـ ؾقائــد احلديث

 22 وضع الود عذ جبهة ادريضاتستحباب  -37

 21 مـ ؾقائــد احلديث

 21 كوفوة حتوة ادسلم ألخوه -38

 25 مـ ؾقائــد احلديث

 22 حرمة إفشاء الس -39

 22 يثمـ ؾقائــد احلد

 22  إدراك كل يشءالشوطان يفوت عذ  كر اهلل  -41

 22 مـ ؾقائــد احلديث
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 أربعون حديثا يف األدب النبوي

 صـفحة ادوضوع

 404 افُتاب ّةـخات

 402 مراجع افُتاب

 402 ؾٓرس ادحتقيات

 442 إصدارات ادٗفػ ادىبقظة
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 دصاااا  اطمبوعة اإلن م  
  بن شهاباحاما بن اكتعا ةلعي لل

 

 : (24×  17)الكتب حجم  : أواًل 

ب إػ ٕبْٔا ظِٔف َْس ا يُ ـإؾٓام ؾّٔتهحٔح  -4

 .مرات(  س)ضبع  الموافس   افهالةُ 

يف افُتب هـ( 441)ت مرويات َوهب بـ ُمَْبِّف  -2

 .)ضبع مرتغ( ِٔاتـسًة وادوره يف اإلرسائٔـافت

 – 4220احلاؾظ أحـّد بـ افهديؼ افٌّـاري ) -2

 هـ( وجٓقاده يف احلديث وظِقمف.4220

ًُ ـّة اإلمـترج -1 ابـ جًٍر افهاادق  يضـيرَ ـام ظع اف

 .)ضبع أربع مرات(

 .صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿـٍٔٔة افقصقل إػ حمبة افرشقل  -5
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ابـ جًٍر افهاادق  ك افُاطؿـقشـام مـّة اإلمـترج -2

 .مرات( أربع)ضبع 

ابـ جًٍر  ّــٗتُّ ـّة اإلمام إشحاق افـترج -2

 .ت(امرثالث افهاادق )ضبـع 

]مَرر  فـحـهىِـديث ومُ ــحـقم افـِـة يف ظـَدمـم -2

 .مرات( شت)ضبع  جامًل[ 

 .]مَرر جامًل[ ـتــاريـخ افـخـِـٍاء افراصــــديـ -2

 زااد افدظاة واددرشـغ واخلىبـاء مـ افنًر افًربـل. -40

 .ت(امر عست)ضبـــع  روسـًـة افــ ديـه  -44

 مرات(. شتُاح )ضبع ـافٍُاءة يف افْ   -42

 (.تامرثالث )ضبع  اظرف أهِؽ أهيا افًِقي  -42

 يف خىر )ضبع أـثر مـ ظؼيـ مرة(. إتبف اديْؽ  -41
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 : ( 24×  17)  ف بخدمتها حجما : الكتب التي رش  ثاىوً 

ٍٕث افروع بٖن  افرـًة ٓ تدرك بافرـقع فِحاؾظ  -45

َّ ـأح ٌُ  .)ضبع مرتغ(اريـّد بـ افهديؼ اف

ْتب اجلِّٔؾ ظذ أهؾ اجلرح وافتًديؾ -42 ًَ فِسٔد  اف

 .ت(امرثالث )ضبع حٔكـبـ ياؾ ـَٔـِحّد بـ ظَ ـم

 يف احلرض إزافة اخلىر ظّـ مجع بغ افهالتغ -42

 َّ ٌُ  .)ضبع مرتغ(اريـفِحاؾظ أمحد بـ افهديؼ اف

ًِؿ ظَ  -42 ة اف ع بهحة حديث باب مدْي . عـؾتح ادِؽ اًف

ـع مرتغ(. ـاري )ضـب َّ ٌُ يـؼ اف ـ افهدِّ حاؾظ أحـّد ب  ِف

ر ــ بـ ضاهـاهلل بـ حسٔ دـب ظبـظٓقاد احلبٔ -42

 .فزوجاتف وذريتف )حجؿ فىٔػ(
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 : ا : كتب بإحجام لطوفة ثالثً 

 ِؿ ـف وشـف وآفـصذ اهلل ظِٔ قل اهللـاء رشــ ادظـمِ  -20

 مرات(. شبع)ضبع 

 هـ(.225اإلمام افنٔخ ظع ـب أيب بُر افسُران )ت  -24

 ظدافة افهحابة ريض اهلل ظْٓؿ ٓ تـستِزم ضبىٓؿ. -22

قي -22 ــب ادب اْف ل ٕا قن حـديثًا ـؾ ـت  .أرًب  .ذاـا هـْـابـوهق 

 بـداهلل افـحـدااد ُيـخاضب أهــؾ ظـكٕـااإلمـام ظ -21

 .)ضبع أربع مرات(

رشح إربـًغ افْـقوية فِحاؾظ ُمـحٔل افديـ  -25

 .ت(امر  س)ضبع  يـحٔك ابـ رشف افْقوي

 .مرات(  س)ضبع  رشح مْيقمة افبَٔقٕٔة -22

 أحااديث ختؤب افنًر بافسقااد واحلُؿ ظِٔٓا. -22
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 (علوه وآله وتسلم تسلسلة غزوات الرتسول صذ اهللا : )رابعً 

 ام، ـوإٕدؤٕسٔا بافّٔـ وإرادن ؿد ضبًت افسِسِة و

 : ظؼة أظدااد  ـْ تتُقن مِ ، و ترمجت إػ افٌِة اإلٕدؤٕسٔة

 ؽـزوة بـدر ؾـل افـسْـة افثـإـٔـة فِـٓـجـرة  مـ صحٔح افسْة. -22

 ة.ـؽـزوة أحـد يف افسـْـة افثـافـثـة فِـٓـجـرة مـ صحٔح افسْ  -22

 مـ صحٔح افسْة.اع يف افسْة اخلامسة فِٓجرة زوة ذات افرؿـؽ  -20

 مـ صحٔح افسْة.دهىِؼ يف افسْة اخلامسة فِٓجرة ؽزوة بْل ا  -24

 مـ صحٔح افسْة.ة اخلامسة فِٓجرة ؽزوة افـخْـدق يف افسْـــ  -22

 ة.ـمـ صحٔح افسْجرة ؽـزوة خٔـز يف افسْــة افسابـــًة فِٓـ  -22

 ة.ـمـ صحٔح افسْرة ة يف افسْــة افثـامـْـة فِـٓجـؽـزوة مـٗتـ  -21

 ة.ـمـ صحٔح افسْجرة ؽـزوة ؾتـح مُة يف افسْـة افثـامْـة فِٓـ  -25

 ة.ـمـ صحٔح افسْرة ؽـزوة ُحـْـغ يف افسْــة افثـامْـة فِٓـجـ  -22

 ة.ـمـ صحٔح افسْك يف افسـْـة افتـاشًة فِٓجــرة ؽـزوة تـبـق  -22
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 ()اعر ف ىبوك وأصحابه لسلة تس ا : )مـسـًاخ

 جاءت هذه افسِسِة يف ظؼة أظدااد ظذ افْحق أيت :

 ة.ـًثـؾ افبـِؿ ؿبـف وشـف وآفـذ اهلل ظِٔــقل صــافرش -22

 ِؿ.ـــف وشــف وآفـــذ اهلل ظِٔــقل صـــأزواج افرش -22
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